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της σύνταξης

O ι 4.000.000 πρόσφυγες και οι 250 χιλιάδες νεκροί είναι ως τώρα ο απολογισμός από μία μόνο χώρα
της περιοχής, τη Συρία, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός πολύχρονου πολέμου που συντο-
νίζεται από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ με τη συμμετοχή της Τουρκίας, του Κατάρ και άλλων συμμάχων

τους. Αιτία του πολέμου είναι οι ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις για τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων ενέργειας
στη Ν.Α. Μεσόγειο.

Αφορμή για τους βομβαρδισμούς και τις ποικίλες επεμβάσεις στη Συρία αποτελούν  οι φρικαλεότητες του
«Ισλαμικού κράτους», το οποίο οι ιμπεριαλιστές δημιούργησαν, εκπαίδευσαν και εξόπλισαν. 

Καθημερινοί οι πνιγμοί στο Αιγαίο και σε όλη τη Μεσόγειο για άνδρες γυναίκες και παιδιά που προσπαθούν
να σωθούν από τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων για τα συμφέροντα μονοπωλιακών ομίλων που αντι-
στοιχούν σε χώρες από κάθε κλίμακα της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας. 

Οι ξεριζωμένοι λαοί της Μ. Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής οδηγούνται με τραίνα στα ευ-
ρωπαϊκά κέντρα κράτησης και οι πιο «κατάλληλοι» από αυτούς προορίζονται για πάμφθηνη εργα-
τική δύναμη στα εργοστάσια των  δημίων τους. Τις πορείες θανάτου συνοδεύουν τα υποκριτικά δάκρυα
των υπεθύνων.

Ανοιγοκλείνουν τις στρόφιγγες για την είσοδο των σύγχρονων κολασμένων στις φάμπρικες των μονοπωλίων.
Από κοντά, η φριχτή Νατοϊκή ορχήστρα των μακελάρηδων με το τραγούδι: «Εμείς είμαστε ο κόσμος». 

Πρόκειται για τον ίδιο καπιταλιστικό κόσμο της εκμετάλλευσης που σε παρόμοιες συνθήκες κρί-
σης, τον προηγούμενο αιώνα, γέννησε το φασισμό και το ρατσισμό, τους δυο παγκόσμιους πόλε-
μους, το Νταχάου, τη Χιροσίμα και τη Δρέσδη. 

Το δίδαγμα της ιστορικής πείρας δείχνει ότι ο μόνος ικανός αντίπαλος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας
είναι οι οργανωμένοι λαοί, με την εργατική τάξη στην πρώτη γραμμή, με δική τους σημαία και προοπτική, με τη
δική τους εξουσία. 

Η περαιτέρω διεθνοποίηση της καπιταλιστικής κρίσης, η παράταση και το βάθεμά της οξύνει τους ανταγω-
νισμούς των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών κέντρων, σε όλο τον κόσμο. Στην περιοχή μας εκδηλώνεται
ιδιαίτερα στην λεκάνη της ΝΑ Μεσογείου. Σε αυτό το έδαφος, η «νέα», «αριστερή» σοσιαλδημοκρατία, στην Ελ-
λάδα και την Ευρώπη,  συνεχίζει να υπηρετεί το απατηλό όραμα της φιλολαϊκής διαχείρισης στο πλαίσιο της κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης. Σπέρνει επικίνδυνες αυταπάτες για πιθανά οφέλη του λαού από την επιλογή ενός «καλού»
ή «κακού» ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου. 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μετά τις εκλογές προωθεί τη διαβόητη «γεωστρατηγική ανα-
βάθμιση» της χώρας υπηρετώντας τους στόχους και τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης. 

Η προοπτική εγκατάστασης νέας βάσης του ΝΑΤΟ στην Κάρπαθο και σταθμού μη επανδρωμένων
αεροσκαφών στο Καστέλλι Ηρακλείου σηματοδοτούν την πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας στις πο-
λεμικές συγκρούσεις. Για τον ελληνικό λαό καθώς και για τους λαούς της περιοχής όλα αυτά προμη-
νύουν θανάσιμους κινδύνους.

Μαζί με το 3ο μνημόνιο και την ολοκλήρωση των δυο προηγούμενων  η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ θα συνεχίσει την επικίνδυνη πρόσδεση στο ευρωνατοικό άρμα μένοντας πιστή στις στρα-
τηγικές επιλογές του κεφαλαίου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μόνη ελπίδα για τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους, τους συνταξιούχους είναι η συσπείρωση
σε κοινό, συντονισμένο και οργανωμένο αγώνα αντίστασης και διεκδίκησης. Μόνη εργατική-λαϊκή απάντηση
απέναντι στην πολιτική του κεφαλαίου παραμένει εκείνη της συνολικής αμφισβήτησης του καπιταλιστικού συ-
στήματος και της αντιπαράθεσης με την πολιτική των μονοπωλίων σε κάθε εκδοχή της. 

Στο επόμενο διάστημα το αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα της χώρας μας θα συνεχίσει
και θα εντείνει την ενημέρωση του λαού, τόσο για την οικονομική πολιτική και τα επερχόμενα μέτρα
της κυβέρνησης, όσο και για τους κινδύνους που τον απειλούν από τη εμπλοκή της χώρας στους
πολεμικούς σχεδιασμούς.

Οι επιτροπές ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, μαζί με το εργατικό-λαϊκό κίνημα, συνεχίζουμε και  εντείνουμε το συντονισμό
της δράσης: 

✔ Για να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά και να απομονωθούν οι δυνάμεις του φασισμού και του ρατσισμού,
για να εκφραστεί έμπρακτα η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

✔ Για την απομάκρυνση των Νατοϊκών βάσεων από την Ελλάδα και την επιστροφή όλων των στρατιωτών
από το εξωτερικό. 

✔ Για την αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με το λαό νοικοκύρη στο τόπο του.  

Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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H πρόσφατη διόγκωση του κύματος των μεταναστών
- προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας, έφερε
μπροστά στα μάτια όλων, αυτό που το αντιιμπερια-

λιστικό, φιλειρηνικό κίνημα επισήμανε όλα τα χρόνια των
ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων: τον ξεριζωμό
εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους.

Η εικόνα του τρίχρονου Σύριου Αϊλάν Κουρντί που τα
κύματα πέταξαν νεκρό στις τουρκικές ακτές, έβαλε σε κί-
νηση όλους αυτούς που έκλειναν τα μάτια τους και τα αυτιά
τους στις συνέπειες της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στη ζωή εκατομμυρίων αν-
θρώπων από τη ζώνη της Βόρειας Αφρικής μέχρι και το μα-
κρινό Αφγανιστάν. Ξεχείλισαν τα ΜΜΕ από δηλώσεις λύπης
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Ιμπεριαλισμός σημαίνει ανεργία, φτώχεια, πόλεμοι,
καραβιές μεταναστών και προσφύγων
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«Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα
που μας δίναν: “Μετανάστες”.
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους.
Εμείς, ωστόσο, δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη...»

Μπ. Μπρεχτ
(μτφρ. Μ. Πλωρίτης, εκδ. «Θεμέλιο»)



και έκφρασης συμπάθειας για το μικρό Αϊλάν και τους πρό-
σφυγες γενικότερα που θαλασσοπνίγονται για να γλυτώ-
σουν από τα δεινά που υφίστανται στις χώρες τους:
Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις για το μοίρασμα
των αγορών και των δρόμων μεταφοράς ενεργειακών κι
άλλων πλουτοπαραγωγικών πόρων. 

Είναι εξοργιστική η υποκρισία και κροκοδείλια τα δά-
κρυα από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΑΝΕΛ κλπ. που στηρίζουν σθεναρά και
προσυπογράφουν όλες τις αντιδραστικές αποφάσεις τα πο-
λεμικά σχέδια και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις με συμμε-
τοχή της Ελλάδας. Τα στελέχη της «Λαϊκής Ενότητας» δεν
εξαιρούνται, αφού από κυβερνητικούς θώκους στήριξαν τη
«συνέχεια του κράτους» κι όλο το σφιχτό δέσιμο της Ελλάδας
με τους ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. 

Όσοι μιλάνε για τα κύματα των προσφύγων - μετανα-
στών, «ξεχνάνε» τα όσα γίνονται στη Λιβύη, την τετρά-
χρονη ιμπεριαλιστική επέμβαση στη ΣΥΡΙΑ, το μακελειό
σε Ιράκ και Αφγανιστάν … Οι ιμπεριαλιστές δημιούργησαν
– για τους δικούς τους σκοπούς – τους Ταλιμπάν στο Αφγα-
νιστάν και τους «τζιχαντιστές» στη Μέση Ανατολή. Τώρα κό-
πτονται δηθεν  για την «τρομοκρατία», τον κίνδυνο από το
«Ισλαμικό Κράτος» και καλούν σε αγώνα κατά της «τρομο-
κρατίας». Δικά τους παιδιά είναι αυτά τα τέρατα που σπέρ-
νουν τον τρόμο, σε μια τεράστια περιοχή σε Ιράκ, Συρία
κλπ., τρομοκρατούν και δολοφονούν. Παρά τους αεροπο-
ρικούς βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ και άλλους «πρόθυ-
μους» της πάλης κατά της «τρομοκρατίας» το δολοφονικό

όργιο του ISIS συνεχίζεται. Οι χιλιάδες που ρισκάρουν τη
ζωή τους και διασχίζουν τα κύματα της Μεσογείου, δεν είναι
«λαθρομετανάστες», όπως υποστηρίζουν οι της «Χρυσής
Αυγής» και όχι μόνο, είναι «παιδιά των ιμπεριαλιστικών πο-
λέμων και επεμβάσεων. Σε συνδυασμό με την ανεργία και
τη φτώχεια που οφείλονται στην ιμπεριαλιστική καταλή-
στευση των χωρών τους, αψηφούν τους θανάσιμους κινδύ-
νους και αναζητούν τη σύγχρονη «γη της επαγγελίας».
Όποιοι μιλάνε για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
και μοιράζουν λόγια συμπάθειας για τους κατατρεγμέ-
νους ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αγγίξουν την ουσία
του προβλήματος.

Παρά την επιφύλαξη για την ακρίβεια των σχετικών
στοιχείων, παραθέτουμε ορισμένα που δείχνουν τις διαστά-
σεις του συνεχιζόμενου ξεριζωμού: Σύμφωνα με τον κατα-
σταλτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περι -
βόητο FRONTEX, πάνω από 500.000 πρόσφυγες και μετανά-
στες εισήλθαν στην ΕΕ το 2015 (από Γενάρη μέχρι Αύγου-
στο) έναντι 280.000 για το σύνολο του 2014. Στην έκθεση
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Ιού-
νης 2013) σημειώνεται: «Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευ-
ταίων 18 ετών ο αριθμός των βίαια εκτοπισμένων…». Στο
ίδιο κείμενο επισημαίνεται: «Ο πόλεμος παραμένει η κύρια
αιτία εκτοπισμού. Το 55% του συνόλου των προσφύγων που
περιλαμβάνονται στην έκθεση της Υ.Α. προέρχονται από
μόλις πέντε χώρες που επλήγησαν από τον πόλεμο – το Αφ-
γανιστάν, τη Σομαλία, το Ιράκ, τη Συρία και το Σουδάν».
h t t p : / / w w w . u n h c r . g r / n e a / d e l t i a - t y p o y / a r t i k e l /
89484cabce0652d1ef05fbd0dcbd01ca/sto-ypsilotero-
epipe.html?L=kqjvbhzysoj

Σε έκθεση της ίδιας που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιούνη
2014, διαβάζουμε: Ο αναγκαστικός εκτοπισμός φτάνει στα
υψηλότερα επίπεδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο…
50 εκατομμύρια οι εκτοπισμένοι παγκοσμίως…»

Όλα τα παραπάνω φωτίζουν τις αιτίες για τα τεράστια
κύματα προσφύγων και μεταναστών από τις χώρες των ιμ-
περιαλιστικών πολέμων,  της φτώχειας και της καταλήστευ-
σης από τους μονοπωλιακούς ομίλους των ΗΠΑ – ΕΕ και όχι
μόνο. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, παρά μόνο, η δράση ενάντια στις αιτίες. Ταυ-
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Ο πόλεμος παραμένει η κύρια αιτία εκτοπισμού. 
Το 55% του συνόλου των προσφύγων που περιλαμβάνονται 
στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας προέρχονται από μόλις
πέντε χώρες που επλήγησαν από τον πόλεμο – το Αφγανιστάν, 
τη Σομαλία, το Ιράκ, τη Συρία και το Σουδάν
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τόχρονα, είναι ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και μετανάστες με διεκδίκηση άμεσων και
άλλων μέτρων που έχουν διατυπώσει, το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ
και άλλοι αγωνιστικοί φορείς. Αυτό το πλαίσιο πάλης μπο-
ρεί να γίνει μοχλός συσπείρωσης και δράσης πλατύτερων
λαϊκών μαζών. Σε πολιτικό επίπεδο μόνο το ΚΚΕ κρατάει
σταθερά ψηλά τη σημαία της αντιιμπεριαλιστικής πάλης και
εναντιώνεται κατηγορηματικά στους ιμπεριαλιστικούς πο-
λέμους, τις επεμβάσεις και την καταλήστευση των πόρων
των λαών, δηλαδή ενάντια στις αιτίες που διώχνουν - εκτοπί-
ζουν βίαια μεγάλο αριθμό κατοίκων των προαναφερόμενων
χωρών. Αυτή η πολύμορφη δράση στη Βουλή, στο κίνη μα,
στις λαϊκές μάζες είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις διαστά-
σεις του προβλήματος, τις γενικότερες συνθήκες και τους
κινδύνους που εγκυμονούν για τον ελληνικό λαό, τους πρό-
σφυγες-μετανάστες και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. 

H ΕΕΔΥΕ, τόσο στο 17ο Συνέδριό της, όσο και στη συ-
νέχεια με τοποθετήσεις και παρεμβάσεις ανέδειξε
την ουσία του προβλήματος, ύψωσε φωνή διαμαρ-

τυρίας για το έγκλημα σε βάρος των λαών. Κατήγγειλε τους
ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ για την πολιτική που
χαράζει με το αίμα των λαών τους νέους δρόμους των πε-
τρελαίων, τα νέα σύνορα. Στιγμάτισε και στιγματίζει αμείλι-

κτα την υποκριτική αφέλεια αυτών που μιλάνε για τις «αξίες»
της ΕΕ και συμπορεύονται με τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα των πλου-
τοκρατών είναι μέρος του προβλήματος. Το έγκλημα έχει
και τη δική της σφραγίδα με τις αποφάσεις των ΝΑΤΟ και ΕΕ
για στρατιωτική παρουσία όπου γης. Είναι δηλητήριο στη
συνείδηση των εργατικών  - λαϊκών στρωμάτων τα κηρύγ-
ματα μίσους της «Χρυσής Αυγής» ενάντια στους μετανάστες
και τους πρόσφυγες που φτάνουν με κάθε τρόπο και μέσο
στην Ελλάδα. Έλληνες και ξένοι εργάτες έναν εχθρό έχουν:
τα μονοπώλια και τους ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστές.

Καμία ανοχή στην αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που ανοιγοκλείνει τις στρόφιγγες Σένγκεν
και Δουβλίνου σύμφωνα με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών
μονοπωλίων και ταυτόχρονα συμμετέχει στις ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις στη Συρία και αλλού.  Πάνω από όλα βά-
ζουν τις ανάγκες των μονοπωλίων που μακελεύουν τους
λαούς για να μοιράσουν τις αγορές κι όλους τους πλουτο-
παραγωγικούς πόρους. Οι αποφάσεις για μετεγκατάσταση
120.000 προσφύγων είναι «σταγόνα στον ωκεανό». Με τις
ίδιες αποφάσεις θα στέλνουν πίσω στις «ασφαλείς χώρες»
στα “hot spots”, όσους δεν πάρουν το καθεστώς του πρό-
σφυγα. Μεγάλες δεξαμενές έτοιμου, φθηνού, ευέλικτου και
ευάλωτου δυναμικού … αυτό εξυπηρετούν οι συγκεκριμέ-
νες κινήσεις.  
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Τα δεδομένα του προβλήματος, η αναμενόμενη όξυνση
της κατάστασης βάζουν επί τάπητος την ανάγκη πλατιάς
ενημέρωσης για τις αιτίες, τους ενόχους,τις ευθύνες των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τη συμπόρευση των ελληνικών κυβερνή-
σεων με όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμ-
περιαλιστικούς σχεδιασμούς όπου γης. Απαιτείται ένταση
της πάλης του αντιϊμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήμα-
τος, σε συντονισμό με το εργατικό-λαϊκό κίνημα για να δυ-
ναμώσει η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες
και η διεκδίκηση άμεσων μέτρων για :  
• Απευθείας μεταφορά των προσφύγων από τα νησιά στις

χώρες τελικού προορισμού τους, με ευθύνη της ΕΕ και
του ΟΗΕ.

• Δημιουργία αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής και φιλοξε-
νίας, που θα παρέχουν σίτιση, ιατροφαρμακευτική φρον-
τίδα, διερμηνεία και νομική βοήθεια.

• Ενίσχυση του προσωπικού και των υποδομών που σχετί-
ζονται με τη διάσωση, καταγραφή - ταυτοποίηση, στέ-
γαση - σίτιση - περίθαλψη και ασφαλή μεταφορά από τα
νησιά στα σημεία εξόδου από τη χώρα.

• Άμεση χρηματοδότηση από ΟΗΕ και ΕΕ.
• Κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου και της Συν-

θήκης του Σένγκεν.
• Να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές αποστολές και επεμ-

βάσεις των ΕΕ - ΝΑΤΟ - ΗΠΑ σε τρίτες χώρες καθώς και οι
νέοι σχεδιασμοί με πρόσχημα δήθεν το χτύπημα των δια-
κινητών.  

• Να σταματήσουν τα μέτρα καταστολής της ΕΕ στα σύ-
νορα που περιπλέκουν και οξύνουν το πρόβλημα και δυ-
σκολεύουν την επίλυση του . 

Στην υποκρισία των κυβερνώντων, της ΕΕ και άλλων
«ευαίσθητων» παραγόντων, αντιτάσσουμε τη δική μας
πραγματική αλληλεγγύη και ενεργό συμπαράσταση

σε όλους τους τομείς. Δεν πολεμάμε κάτω από ξένες ση-
μαίες γιατί ξέρουμε καλά πόσο φονιάδες, ληστές, υποκρι-
τές είναι οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές!!!

Η επόμενη ημέρα των εκλογών «γέννησε» και νέα ζη-
τήματα στο όλο θέμα: Οι αντιδραστικές αποφάσεις της Συ-
νόδου Κορυφής της ΕΕ, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση
του νέου ΥΕΘΑ, Π. Καμμένου, εμπλοκής των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων για την «αποτροπή» προσφύγων και μετα-
ναστών. Με συνεχή επαγρύπνηση και σταθερή δράση, το
αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα μπορεί να παίξει το
δικό του αναντικατάστατο ρόλο στην πάλη των λαϊκών δυ-
νάμεων κόντρα στην αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες ιμπεριαλιστικές δράσεις των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.  
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Σαν τον σκορπιό είσαι αδερφέ μου

χρονογράφημα

Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Σ αν το σκορπιό είσαι, αδερφέ μου,
Σαν το σκορπιό
Μέσα σε μια μεγάλη 
νύχτα τρόμου.

Μια ζοφερή νύχτα που κυκλοφορούν μο-
νάχα ψέματα και ντυμένοι με προβιές αρ-
νιών οι λύκοι σε προσκαλούν με γρυλίσματα
που σκεπάζουν την δική σου φωνή να συμ-
μετάσχεις στο παιχνίδι. 
Μόνο που τα ζάρια είναι πειραγμένα, η παρ-
τίδα μιλημένη και στο κάτω-κάτω γιατί η
ζωή σου να παίζεται στα ζάρια, όταν εσύ
μπορείς να την κουμαντάρεις; 

Σαν το σπουργίτι είσαι, αδερφέ μου,
Σαν το σπουργίτι
Μέσα στις μικροσκοπικές σκοτούρες του.

Σαββάτο απόγευμα στην άκρη της κουζίνας
σε βλέπω αδερφέ μου, μπορεί να βλέπω και
τον εαυτό μου, ποιος ξέρει; με χαρτί και μο-
λύβι και άντε πάλι από την αρχή: τρείς το
λάδι, τρείς το ξύδι, έξι το λαδόξιδο και δεν
βγαίνει, φτενό το μεροκάματο, αν υπάρχει, 
και πάλι από την αρχή τρεις το λάδι, τρεις
το ξύδι, αμ δεν κάνει έξι το λαδόξυδο, γιατί
η εκμετάλλευση σου πίνει όλη την ζωή.

Σαν το στρείδι είσαι, αδερφέ μου
Σαν το στρείδι
Το σφαλιγμένο και ήσυχο.
Τι τρομερός που είσαι αδερφέ μου

Σα στόμιο σβησμένου ηφαιστείου.
Όσο το τραγούδι της ελπίδας σου παραμένει 
ένας μαρμελαδωμένος ψίθυρος…

Κι ένας δεν είσαι, αλλοίμονο,
Δεν είσαι πέντε
Δεν είσαι μήτε και μιλιούνια.
Σαν πρόβατο είσαι ω αδερφέ μου.
Όταν ο μπόγιας, το τομάρι σου ντυμένος,
Όταν σηκώνει το ραβδί του ο μπόγιας,
Βιάζεσαι να χωθείς μες στο κοπάδι
Και τρέχοντας τραβάς για το σφαγείο
Τρέχοντας, κι από πάνω με καμάρι.

Γέμισε θάνατο ο αιώνας που πέρασε αδερφέ
μου, με την στάχτη στα χείλη από τον πό-
λεμο πορεύεται και τούτος ο δεκαπεντάρης
έφηβος που μας κουβαλά στην πλάτη του
γιατί εμείς τρέχουμε ακόμα κάτω από ξένες
σημαίες.

Είσαι το πιο παράδοξο πλάσμα 
του κόσμου,
Πιότερο ακόμα κι απ’ το ψάρι
Που ζει μέσα στη θάλασσα 
χωρίς να τη γνωρίζει.
Κι αν είναι εδώ στη γη τόση μιζέρια
Είναι από σένανε 
αδερφέ μου.

Καίνε μωρά αδερφέ μου, στης θάλασσας την
κόκκινη αυγή, πεινάνε παιδιά που τα ξεβρά-
ζει το κύμα αδερφέ μου, στις αρχαίες πόλεις
του κόσμου, οι δολοφόνοι κρεμάνε την Επι-
στήμη γιατί ο ιμπεριαλισμός δεν θέλει ούτε
Γνώση, ούτε Λόγο, ούτε Ιστορία, ένα πολτό
μόνο ανθρωπόμορφων ρομπότ. 

Αν είμαστε έτσι πεινασμένοι 
κι έτσι τσακισμένοι
Αν είμαστε γδαρμένοι ως το μεδούλι
Και πατημένοι σαν τσαμπιά 
να δώσουμε όλο το κρασί μας
Τάχα θα πω πως είναι από δικό σου
φταίξιμο; -όχι
Όμως και συ, αδερφέ μου,  φταις
καμπόσο.

Στις μάχες που έρχονται 
δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται.
Καιρός να αποφασίσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Ναζίμ Χικμέτ, 1948 – μετάφραση Γιάννης Ρίτσος



Πρόσφατα, τα ουκρανικά ΜΜΕ, στηριζόμενα σε «πλη-
ροφορίες» των μυστικών υπηρεσιών της χώρας τους,
ανακοίνωσαν πως οι «τρομοκράτες», που ελέγχουν

τις λεγόμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες» Ντόνετς και Λουγ-
κάνσκ, στα ανατολικά της Ουκρανίας, κατασκευάζουν «βρώ -
μικες πυρηνικές βόμβες», με τη βοήθεια ειδικών της Ρωσίας.
Αυτή η «είδηση» θυμίζει πάρα πολύ τις ανάλογες κατηγορίες
που είχαν προηγηθεί πριν την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ
και στο Αφγανιστάν, περί όπλων «μαζικής καταστροφής».
Είναι ενδεικτική, μαζί με τις αμερικανό-νατοϊκές προετοιμα-
σίες στην Ανατολική Ευρώπη, στην Κασπία και στα Βαλκά-
νια, καθώς και τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο της

Δύσης με τη Ρωσία, για την ένταση της αντιπαράθεσης με
όλα τα μέσα και σε όλα τα πεδία. Η εικόνα με τους αγωγούς
είναι εύγλωττη για τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας
και την εξ αυτής αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ με
τη Ρωσία.

Οι λαοί, σ’ όλες τις χώρες της περιοχής μας, έρχονται αν-
τιμέτωποι με τα κοινωνικά αδιέξοδα του εκμεταλλευτικού
καπιταλιστικού συστήματος, ενώ οι σφοδροί ενδοϊμπερια-
λιστικοί ανταγωνισμοί ήδη έχουν οδηγήσει σε διαμελισμούς
κρατών (Ενιαία Γιουγκοσλαβία), στη δημιουργία κρατών-
προτεκτοράτων, δηλαδή και τυπικά κάτω από ξένο έλεγχο
(Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κόσοβο). 
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πολιτική

Στο φόντο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σημείο εισόδου

Σημείο εξόδου

Αγωγός

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ



Η σημασία της περιοχής
Η θέση της περιοχής «κεντρίζει» το ενδιαφέρον ισχυρών
συμφερόντων, αφού έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία,
μιας κι αυτή είναι πύλη για τις τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία,
Αφρική). Ο έλεγχός της σημαίνει, πρώτα απ’ όλα τον έλεγχο
των διόδων διακίνησης των εμπορευμάτων, μεταξύ αυτών
και της ενέργειας. Επιπλέον, η περιοχή αποτελεί για τις ΗΠΑ
και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ένα
προγεφύρωμα για την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική
κατοχύρωση της επιρροής τους, στην περιοχή της Ευρα-
σίας, της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου, της Κασπίας,
της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Όχι τυχαία, οι
αμερικανό-νατοϊκοί ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία
τους με βάσεις στη Βουλγαρία, Ρουμανία, στην ΠΓΔΜ, στην
Αλβανία, στο Κόσοβο και, βεβαίως σε Ελλάδα, Τουρκία και
παραπέρα έχουν επιδίωξη την ισχυροποίηση των θέσεών
τους στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ άλλων, και των υποδο-
μών για την «αντιπυραυλική άμυνα», που παρά τις διακηρύ-
ξεις τους, στοχεύει τη Ρωσία. 

Τα σχέδια αυτά έρχονται σε αντιπαράθεση με τα σχέδια
της αστικής τάξης της Ρωσίας, που επιδιώκει την αναβάθ-
μιση της θέσης της στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυρα-
μίδα, με τη διείσδυση στην περιοχή ρωσικών κεφαλαίων και
εμπορευμάτων, τη χάραξη νέων ενεργειακών δρόμων, την
αύξηση των μεριδίων των μονοπωλίων της στις αγορές, και
βέβαια τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας του πυ-
ρηνικού οπλοστασίου της (δηλαδή τη διατήρηση της δυνα-
τότητας να απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί το πρώτο
πυρηνικό πλήγμα). Μέσα από αυτό το πρίσμα, η ΡΩΣΙΑ, με
δήλωση του Βλ. Πούτιν, απάντησε στη στρατιωτική παρου-
σία των ΗΠΑ-ΕΕ στον περίγυρό της, με ένταξη 20 διηπειρω-
τικών πυραύλων που μπορούν να διαπεράσουν την όποια
αντιπυραυλική ασπίδα.

Η όλη κατάσταση περιπλέκεται από τους ανάλογους
σχεδιασμούς που έχουν στα Βαλκάνια (και ευρύτερα) οι
αστικές τάξεις των άλλων καπιταλιστικών χωρών της περιο-
χής, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο ρόλος της αστικής τά -
ξης της Τουρκίας, που, παρά τα εσωτερικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει, έχει αναδειχτεί σε μια από τις 20 ισχυρότερες
καπιταλιστικές χώρες κι επιδιώκει την παραπέρα κατάκτηση
ενός σημαντικότερου «ηγεμονικού ρόλου» στην περιοχή,
επωφελούμενη από τους ανταγωνισμούς Δύσης - Ρωσίας,
αξιοποιώντας εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονό-
τητες, καθώς και το ρόλο της θρησκείας.

Αυτός ο πλούτος πολιτισμών, γλωσσών, παραδόσεων,
που χαρακτηρίζει την περιοχή μας, σε συνθήκες όξυνσης

των ενδοαστικών ανταγωνισμών, «αξιοποιείται» ποικιλο-
τρόπως από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για την εξυπηρέτηση
των σκοπών τους και μπορεί να γίνει το μπαρούτι των νέων
ιμπεριαλιστικών πολέμων. Κάτω από τις θρησκευτικές αντι-
θέσεις, καμουφλάρεται το κύριο, τα ταξικά συμφέροντα και
οι αντίστοιχες επιδιώξεις του κεφαλαίου στις χώρες της 
περιοχής. Οι ιμπεριαλιστές ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ αξιοποιούν
αυτές τις αντιθέσεις και τις ενισχύουν με το «Ισλαμικό Κρά-
τος» που οι ίδιοι δημιούργησαν και στήριξαν για τα δικά
τους συμφέροντα.

Όχι τυχαία, όχι μόνον στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες
χώρες της περιοχής μας, όπως π.χ. στην Αλβανία, στην
ΠΓΔΜ έχουν εμφανιστεί εθνικιστικές δυνάμεις, που επιδιώ-
κουν να μολύνουν με το σαράκι του σωβινισμού ευρύτερες
δυνάμεις του λαού, αναπτύσσοντας μεγαλοϊδεατικές από-
ψεις. Σπέρνουν τον αλυτρωτισμό κι ονειρεύονται σχέδια αλ-
λαγής συνόρων, που, βέβαια, αν τυχόν τεθούν σε εφαρμογή,
θα οδηγήσουν σε μεγάλες αιματοχυσίες τους λαούς των
Βαλκανίων. Η πείρα από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, οι
εξελίξεις στη συνέχεια, υπογραμμίζουν τους κινδύνους για
τους λαούς και την ανάγκη συνεπούς αντιιμπεριαλιστικής
πάλης ενάντια σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. 

Το ευρατλαντικό «μπλόκο»
Τους τελευταίους μήνες, είδαμε στην περιοχή μας να οξύ-
νονται οι ανταγωνισμοί, που έχουν να κάνουν με τα ρωσικά
σχέδια κατασκευής ενός νέου αγωγού. Όπως είναι γνωστό,
το ρωσικό σχέδιο τροφοδότησης της ΕΕ με φυσικό αέριο,
παρακάμπτοντας Ουκρανία και Γερμανία, το γνωστό ως
«Νότιο ρεύμα», μπλοκαρίστηκε από τις ΗΠΑ και την ΕΕ και
«πνίγηκε» με τα χέρια της Βουλγαρίας. Το ρωσικό κεφάλαιο
εκπόνησε νέο σχέδιο, τον Τουρκικό αγωγό, που θα περ-
νούσε το αέριο στην ευρωπαϊκή Τουρκία και από εκεί
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 Ελλάδα, FYROM, Σερβία, Ουγγαρία, Αυστρία κ.ο.κ., ωστόσο,
κι αυτό το σχέδιο φαίνεται να τελειώνει, παρά τις δηλώσεις
του αρμόδιου Έλληνα υπουργού, με τις πρόσφατες εξελίξεις
σε FYROM, Σερβία, αλλά και στην Τουρκία.  Δεν είναι, π.χ.
καθόλου τυχαία η δήλωση του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ,
που μίλησε για σχέδιο  διαμελισμού της ΠΓΔΜ μεταξύ της
Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Πρέπει να σημειώσουμε πως
η δεξιά  κυβέρνηση του Γκρούεφσκι, που το προηγούμενο
διάστημα είχε αναγάγει σε εθνική ιδέα την ένταξη της
χώρας σε ΝΑΤΟ κι ΕΕ, υποσχόμενη πως μέσα εκεί θα λυθούν
τα προβλήματα του λαού της γειτονικής μας χώρας, επε-
δίωξε το τελευταίο διάστημα να «παίξει» με τις ενδοϊμπε-
ριαλιστικές αντιθέσεις. Έτσι, αρνήθηκε να συνταχθεί με τις
ευρωατλαντικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, κι επιπλέον
έδειξε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στα ρωσικά σχέδια
κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου. Όλως τυχαίως, αυτή
η στάση συνέπεσε με τη δραστηριοποίηση του UCK και με
μεγάλες κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης, με αιτήματα
αιχμής τη διαφθορά, την παρακολούθηση τηλεφωνικών
επικοινωνιών, την οικονομική ανέχεια μερίδων του πληθυ-
σμού κ.ά. Αμεση ήταν κι εξακολουθεί να είναι η παρέμβαση
τόσο της ΕΕ, όσο και των ΗΠΑ, με τους πρεσβευτές τους
ν’αλωνίζουν στα Σκόπια.

Επικίνδυνες είναι κι οι διεργασίες στην Αλβανία, όπου
δυναμώνει συνεχώς ο σωβινισμός και μεγαλοϊδεατισμός.
Γύρω από το ζήτημα της Μεγάλης ή Φυσικής Αλβανίας το-
ποθετούνται συνεχώς τα «πρώτα πρόσωπα», αυτού του
κράτους. Το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιούν την έννοια

«Εθνική Αλβανία», για να κρύψουν τον τυχοδιωκτισμό τους
και να παρουσιάσουν τη διεύρυνση της Αλβανίας ως κάτι
το «φυσικό» και δίκαιο. Δείχνουν, έτσι, ότι είναι πρόθυμοι
να χρησιμοποιηθούν εναντίον οποιασδήποτε γειτονικής
χώρας (ΠΓΔΜ, Ελλάδας, Σερβίας, Μαυροβουνίου) από κά-
ποια ισχυρότερη ιμπεριαλιστική δύναμη, με αντάλλαγμα
την προσάρτηση στο κράτος αυτό νέων εδαφών (του Κοσό-
βου, τμήματος της ΠΓΔΜ, της Νότιας Σερβίας, της Θεσπρω-
τίας από την Ελλάδα κλπ.). Προκλήσεις, που δε θα μπορού-
 σαν να γίνουν χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ.  

Κομμάτι ενός συνολικότερου πάζλ
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως όλα αυτά γίνονται σε ένα
γενικότερο επιβαρυμένο σκηνικό αντιπαραθέσεων, όχι
μόνον ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα με τις ΗΠΑ και τις
άλλες χώρες του λεγόμενου Δυτικού Κόσμου, αλλά και με-
ταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, για την πρωτοκαθεδρία στην Ευ-
ρώπη, αντιπαραθέσεις, που πλέον αγκαλιάζουν ολόκληρες
περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου κι Ευρώπης, μέχρι την παγω-
μένη γωνιά της Αρκτικής.

Για τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Μέσα σ’ αυτό το δάσος των σκληρότατων ανταγωνισμών,
πολέμων που διεξάγονται με διάφορα μέσα, πολιτικά, δι-
πλωματικά, εμπορικά, κατασκοπευτικά και με τη χρήση
στρατιωτικών μέσων,  κινήθηκε κι η εξωτερική κυβερνητική
πολιτική, βάζοντας το κερασάκι της πολυδιάστατης πολιτι-
κής. Στην πράξη, ακολούθησε πιστά στο δρόμο των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, της
βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στο όνομα της «γεωστρα-
τηγικής αναβάθμισης» για λογαριασμό των συμφερόντων
των μεγάλων οικονομικών, μονοπωλιακών ομίλων.

Οι εξελίξεις είναι βαθιές, εκρηκτικές και διαμορφώνουν
μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, με τεράστιες συνέπειες
στη ζωή των εργαζομένων, αφού θέτουν συνεχώς και πιο
επίμονα τη σχέση καπιταλισμός - κρίση - πόλεμος. 

Οι λαοί έχουν δύναμη στα χέρια τους να αντισταθούν
στην εμπλοκή των χωρών τους στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
και παραπέρα ν’ ανοίξουν το δρόμο για βαθιές αλλαγές,
για ανατροπές που θα βάλουν τέλος στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα. 
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Μ ε σύνθημα: «Η πάλη των λαών για ειρήνη, ενάντια
στο φασισμό και τον ιμπεριαλισμό» ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία οι εργασίες της τριπλής Συνόδου του Παγ-

κόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, που
πραγματοποιήθηκε στις 18, 19 και 20 Ιουλίου.

Εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ συμμετείχε αντιπροσωπεία αποτελούμενη
από τον Γρηγόρη Αναγνώστου, Οργανωτικό Γραμματέα της ΕΕΔΥΕ,
τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη, μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και
Εκτελεστικό Γραμματέα του ΠΣΕ και τον Θανάση Παφίλη, μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης.

Η τριπλή Σύνοδος του ΠΣΕ ξεκίνησε με τη Σύνοδο του Τμήματος
Μέσης Ανατολής στις 18 Ιουλίου, συνεχίστηκε με τη Σύνοδο του
Τμήματος Ευρώπης στις 18 και 19 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε
με τη Σύνοδο της Γραμματείας του ΠΣΕ, στις 19 και 20 Ιουλίου.

Η Σύνοδος του Τμήματος Ευρώπης ξεκίνησε με το καλωσόρισμα
των αντιπροσωπειών, από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Τουρ-
κίας, Ζουχάλ Οκουγιάν, η οποία υπογράμμισε την κρισιμότητα των
εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και τον αντιδραστικό ρόλο της κυ-
βέρνησης της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή αλλά και την ανάγκη έν-
τασης της κοινής δράσης των κινημάτων του ΠΣΕ απέναντι στον
κοινό εχθρό σε κάθε χώρα και πανευρωπαϊκά.

Στη Σύνοδο του Τμήματος Ευρώπης του ΠΣΕ συμμετείχαν 10 ορ-
γανώσεις και κινήματα από Τουρκία,Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρο,Γερ-
μανία, Σερβία, Ιταλία,Βέλγιο, Ελβετία και Δανία.

Στην συζήτηση συμμετείχε εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη ο Γρηγόρης Αναγνώστου, Οργα-
νωτικός Γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα τόνισε:

«Το 2015 για την ΕΕΔΥΕ είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, καθώς
συμπληρώνει 60 χρόνια συνεχούς δράσης ενάντια στον πόλεμο και
στον ιμπεριαλισμό. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, επιβεβαιώνε-
ται η εκτίμησή μας ότι ο καπιταλισμός στο ιμπεριαλιστικό στάδιο γί-
νεται συνεχώς πιο επικίνδυνος και αντιδραστικός. Ευθύνεται για τις
κρίσεις, τους πολέμους, την ενίσχυση φασιστικών δυνάμεων.

Συνεχίζοντας και αναπτύσσοντας αυτή τη σταθερή γραμμή

πάλης της μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η ΕΕΔΥΕ στο 17ο Συνέδριό
της, το Δεκέμβρη του 2014 εξέτασε αναλυτικά την κατάσταση όπως
έχει διαμορφωθεί στον κόσμο και στην ευρύτερη περιοχή. Ανέδειξε
το οικονομικό υπόβαθρο των εξελίξεων και τα κίνητρα των επιδιώ-
ξεων του ιμπεριαλισμού, εξοπλίζοντας έτσι το ταξικό εργατικό-λαϊκό
κίνημα. Έθεσε σαν στόχο την ένταση της πάλης, συντονισμένα με το
εργατικό-λαϊκό κίνημα, στην αντιμετώπιση κάθε είδους συμμετοχής
της αστικής τάξης της χώρας σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμ-
βάσεις ανεξάρτητα από προσχήματα».

Ο Γρηγόρης Αναγνώστου αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στα
Βαλκάνια, τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, στα προβλήματα με τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, στην κατάσταση στην Ουκρανία και
την Παλαιστίνη καθώς και στις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η σύνοδος του Τμήματος Μέσης Ανατολής του ΠΣΕ, στην οποία
συμμετείχε και ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός Γραμματέας
του, αφού εξέτασε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στο φόντο
των εντεινόμενων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών που βρίσκονται σε
εξέλιξη,  κατέληξε σε ανακοίνωση για τις εξελίξεις στην περιοχή που
από την μια διαθέτει τα πιο πλούσια ενεργειακά αποθέματα και από
την άλλη αποτελεί το θέατρο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, κατοχής,
απειλών και του δράματος για τους λαούς που αποτελούν τα θύματα.

Ξεχωριστή στιγμή στο πλαίσιο της τριπλής συνόδου του ΠΣΕ,
αποτέλεσε το Σάββατο 19 Ιουλίου το βράδυ, όπου η Επιτροπή Ειρή-
νης Τουρκίας οργάνωσε  ανοιχτή εκδήλωση αλληλεγγύης των λαών
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ναζίμ Χικμέτ, όπου  χαιρετισμό μεταξύ άλλων
απεύθυνε η πρόεδρος του  ΠΣΕ, Σοκκόρο Γκόμεζ, καθώς και  ο Θα-
νάσης Παφίλης, ΓΓ του ΠΣΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε η
συνεδρίαση της Γραμματείας του ΠΣΕ, με ομιλία της προέδρου Σο-
κόρρο Γκόμες και την έκθεση δράσης του ΓΓ του ΠΣΕ Θανάση Παφίλη,
ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πλούσια συζήτηση αναφορικά με το
σχεδιασμό της δράσης του ΠΣΕ για το επόμενο διάστημα, αλλά και
ανταλλαγή πείρας από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΠΣΕ και
των κατά τόπους κινημάτων. 
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διεθνή

Σύνοδος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ειρήνης 
στην Κωνσταντινούπολη



Μαύρη Θάλασσα - Καύκασος - Κασπία 

Ε ίναι το «μήλο της έριδος» μεταξύ των μεγάλων ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων αφού η Κασπία είναι πλούσια
σε υδρογονάνθρακες, ενώ ο Καύκασος και η Μ. Θά-

λασσα αποτελούν «κλειδιά» για την μεταφορά τους. Η ΕΕ,
για παράδειγμα, έδειξε το ενδιαφέρον της για την περιοχή,
σε έκθεσή της που ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο
(Ιούνιος 2015) και στην οποία ζητάει όχι μόνο την εγκατά-
σταση δυνάμεων και βάσεων του ΝΑΤΟ σε περιοχές που
εκτείνονται από τη Βαλτική μέχρι τη Γεωργία και το Αζερμ-
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επισημάνσεις

Πεδία αντιπαράθεσης των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
Δυναμώνουν οι κίνδυνοι για τους λαούς!

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗ
απόστρατου υποναύαρχου ΠΝ

Στο σημείωμα που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια

αναφοράς –ενδεικτικά– σε γεγονότα και 

καταστάσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος, 

που, πέρα από τις φωτιές του πολέμου που ήδη

καίνε, φέρνουν όλο και πιο κοντά τα σύννεφα 

περιφερειακών συρράξεων ή και ενός γενικότερου

ιμπεριαλιστικού πολέμου 
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παϊτζάν, αλλά και παρουσία ισχυρών ναυτικών και αεροπο-
ρικών στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ, για τον έλεγχο των
ενεργειακών πηγών και των αγωγών τους προς την ΕΕ.*  

Ειρηνικός

Σ τη ζώνη της Ασίας και του Ειρηνικού, οι αντιθέσεις δι-
ευρύνονται, με τις κόντρες να επικεντρώνονται ειδικά
στην Ανατολική και τη Νότια Κινεζική Θάλασσα, όπου

η Κίνα προβάλλει έντονες εδαφικές και όχι μόνο αξιώσεις
σε διαφιλονικούμενες ζώνες, σε μια περιοχή όπου εντοπί-
ζονται σημαντικοί φυσικοί πόροι και περνούν κρίσιμοι εμ-
πορικοί δρόμοι.

Οι ΗΠΑ πρόσφατα ανακοίνωσαν και αυτές με τη σειρά
τους τη μεταφορά του κέντρου βάρους των στρατιωτικών τους
δραστηριοτήτων στην Ασία. Πέρυσι, η Κίνα αύξησε τις στρα-
τιωτικές της δαπάνες κατά 12,2% και φέτος περίπου κατά
10%. Η Ιαπωνία, επίσης, αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες
στα 42 δισ. δολάρια, ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας.

Μια ακόμα επικίνδυνη εξέλιξη στην προοπτική ειρηνι-
κής συνύπαρξης των λαών παγκόσμια και ειδικότερα στον
Ειρηνικό, είναι η απόφαση της ιαπωνικής κάτω Βουλής, που
επιτρέπει την αποστολή Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνό-
ρων. Παράλληλα, η Ιαπωνία υπέγραψε σημαντικές συμφω-
νίες στρατιωτικής συνεργασίας με τις Φιλιππίνες, με πρ ο-
οπτική νέας, που θα παρέχει το δικαίωμα σε ιαπωνικά πο-
λεμικά να χρησιμοποιούν βάσεις των Φιλιππίνων, επεκτεί-
νοντας έτσι τη στρατιωτική παρουσία της Ιαπωνίας στη
Νότια Κινεζική Θάλασσα. Τα δυο τελευταία αυτά γεγονότα
αναδεικνύουν πόσο οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντι-
θέσεις στην περιοχή και ότι οι συμμαχίες που κάθε πλευρά
οικοδομεί, αυξάνουν τις παγίδες για τους λαούς.

Η Κορεατική Χερσόνησος είναι μια ακόμη περιοχή έν-
τασης. Ένταση που υποδαυλίζεται από τις ΗΠΑ με συνεχείς
στρατιωτικές ασκήσεις και τις βάσεις τους στην περιοχή. Έν-
ταση που την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη η ύπαρξη πυρη-
νικών όπλων.

ΝΑ Ασία

Π ρόκειται για την περιοχή ανάμεσα στον Ινδικό και
τον Ειρηνικό Ωκεανό, από προς τους οποίους διακι-
νείται μεγάλο μέρος του διεθνούς εμπορίου. Ιμπε-

ριαλιστικά κέντρα όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία προσπαθούν να
«εδραιώσουν» την παρουσία των μονοπωλίων τους στη
συγκεκριμένη οικονομική ζώνη του πλανήτη. Φυσικά, το γε-

γονός ότι στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις όπως η Κίνα
και η Ινδία οξύνει τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους.

Η Ινδία έχει συνοριακές διαφορές με την Κίνα. Συναγω-
νίζεται την Σαουδική Αραβία για την παγκόσμια πρωτιά στις
εισαγωγές όπλων, άλλωστε στην πρώτη δυάδα βρίσκεται
εδώ και χρόνια! Η Ινδία με πληθυσμό 1,2 δισ., είναι μέλος
των G 20, πλην όμως σύμφωνα με στοιχεία της ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ
η καπιταλιστική ανάπτυξη την τελευταία 15ετία έφερε το
60% των παιδιών στη χώρα να επιβιώνει με λιγότερο από
δύο δολάρια τη μέρα. 

Η Ινδονησία είναι επίσης μέλος του G-20. Έχει 238 εκα-
τομμύρια κατοίκους, που όμως το 40% από αυτούς πασχίζει
να επιβιώσει με λιγότερα από 1,8 δολάρια τη μέρα, ενώ δια-
θέτει τεράστιο ορυκτό πλούτο (φυσικό αέριο, πετρέλαιο,
άνθρακα και χαλκό). Υπάρχουν οικονομικές εκθέσεις που
«ανεβάζουν» την Ινδονησία στην 7η θέση διεθνώς μέχρι το
2030, μπροστά από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και
η Γερμανία. 

Το Γενάρη, υπέγραψε συμφωνία «αμυντικής συνεργα-
σίας» με τη Σαουδική Αραβία (χώρα πρωταθλητή στις εισα-
γωγές όπλων και επικεφαλής της επέμβασης στην Υεμένη), με
στόχο, μεταξύ άλλων, και την κοινή «αντιμετώπιση της τρο -
μοκρατίας». Έχει αποφασιστεί η αύξηση των στρατιωτικών
δαπανών το 2015, ώστε να φτάσουν από 1% στο 1,5% του ΑΕΠ.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η Ινδονησία ετοιμάζεται
να αναλάβει ακόμα ενεργότερο ρόλο στην όξυνση των εν-
δοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, στη «γειτονιά» της και
ευρύτερα. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του προέ -
δρου Γουιντόντο, ότι στόχος του είναι η ενίσχυση της θαλάσ-
σιας άμυνας ώστε «να εμποδιστεί η ηγεμονία μεγάλων δυνά-
μεων». Σημειώνεται σχετικά ότι μόνο μέσα σε μια μέρα η
χώρα φιλοξενεί 3.000 πλοία που διασχίζουν τον Ινδικό Ωκε -
ανό και τη Νότια Κινεζική Θάλασσα, μεταφέροντας μεταξύ
άλλων σχεδόν το 80% του πετρελαίου που εισάγει η Κίνα!

Αρκτική

Η περιοχή της Αρκτικής πιστεύεται ότι έχει τεράστια,
ανεκμετάλλευτα αποθέματα φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου. Εκτός από την Ρωσία, άλλες τέσσερις

χώρες που έχουν σύνορα στον Αρκτικό Κύκλο, οι ΗΠΑ, ο Κα-
ναδάς, η Νορβηγία και η Δανία, ενδιαφέρονται να αναπτύ-
ξουν δράση τα δικά τους μονοπώλια και θέτουν υπό
αμφισβήτηση τις ρωσικές διεκδικήσεις. Τα τελευταία χρό-
νια, το ΝΑΤΟ έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις
στην περιοχή, διερευνώντας τις πιθανότητες στρατιωτικο-
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ποίησής της, ώστε να «εξασφαλιστούν» τα συμφέροντα των
μονοπωλίων που εκπροσωπεί έναντι άλλων ανταγωνιστι-
κών από τη Ρωσία, την Κίνα κ.α. Βέβαια, οι Ρώσοι έχουν αρ-
χίσει επίσης τη στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής, ήδη εδώ
και μία 12ετία. Το Μάρτη του 2014, ανακοίνωσαν τη δημι-
ουργία στρατιωτικής βάσης πάνω στον πολικό ερευνητικό
σταθμό «Barneo», μόλις 110 χλμ από το Βόρειο Πόλο. 

Αφρική

Π έρα από το ζήτημα της Λιβύης αλλά και της υπόλοι-
πης Β. Αφρικής έχουμε και εδώ εμφύλιες ή άλλες πο-
λεμικές συγκρούσεις που σιγοκαίνε μαζί με ανθρω-

 πιστική κρίση και  ασθένειες (έμπολα, AIDS). Η κρίση φυσικά
αφορά τους λαούς, ενώ η ήπειρος διαθέτει πλούτο που είναι
διαρκής στόχος των διεθνών μονοπωλίων. Έτσι εξηγείται
γιατί για παράδειγμα δέκα από τις δεκαοκτώ αποστολές της
ΕΕ διεξάγονται στην Αφρικανική ήπειρο ή γύρω από αυτή. 

NATO, ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα ανά τον κόσμο

Τ ο ΝΑΤΟ, των 28 χωρών μελών και των πάνω από 40
«εταίρων», διαθέτει σήμερα περίπου 18.000 στρατιω-
τικό προσωπικό σε νατοϊκές αποστολές σε όλο το

κόσμο, όπως: Αφγανιστάν (12 χιλ.), Κόσσοβο (4,5 χιλ), Με-
σόγειο, Κέρας της Αφρικής. Ακόμα το ΝΑΤΟ συνδράμει την
Αφρικανική Ένωση με αποστολές αεροπορικών μεταφορών
στη Σομαλία. Επίσης, από τις συνολικά δεκαοκτώ αποστο-
λές της ΕΕ εκτός συνόρων οι έξι είναι στρατιωτικές (Βοσνία,
Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, Μάλι, Σομαλία, Ινδικός
ωκεανός). Πιο πρόσφατη είναι η ναυτική επιχείρηση στην
περιοχή της Λιβύης. 

Σε πολλές από τις επεμβάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
όπως είναι γνωστό, συμμετέχει και η χώρα μας. Περίπου 150
άτομα είναι σε αποστολές «υποστήριξης ειρήνης» και άλλα
300 περίπου σε ετοιμότητα σε ελληνικό έδαφος. 

Από την άλλη πλευρά αρχές 2014 ο Ρώσος υπουργός
Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι η Μόσχα αποφά-
σισε εκτεταμένη διεύρυνση της στρατιωτικής της παρου-
σίας σε ολόκληρο τον κόσμο, γι' αυτό και το ρωσικό
Ναυτικό και η Αεροπορία βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις
με χώρες όπως οι Αλγερία, Κύπρος, Νικαράγουα, Βενε-
ζουέλα, Κούβα, Σεϋχέλλες, Βιετνάμ και Σιγκαπούρη για την
παροχή διευκολύνσεων. 

Εκτός Ρωσίας, η Μόσχα διαθέτει σήμερα στρατιωτική
παρουσία με τη μορφή βάσεων σε Αρμενία, Αμπχαζία, Λευ-
κορωσία, Καζαχστάν, Κιργιζία, Συρία, Τατζικιστάν, Ουκρανία
και Νότιο Οσετία.
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Oι ΗΠΑ έχουν μοιράσει τον κόσμο σε έξι μεγάλες στρατιωτικές διοικήσεις.



Οι βάσεις των ΗΠΑ

Σ ύμφωνα με ντοκουμέντο του αμερικανικού υπουρ-
γείου άμυνας (BSR FY 2015) βάσεις των αμερικανικών
ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται σε 42 ξένες χώρες.

Συνολικά οι βάσεις βρίσκονται σε 587 γεωγραφικές θέσεις
σ’ όλη τη γη, εκτός ΗΠΑ. Η πλειοψηφία από αυτές βρίσκον-
ται στην Γερμανία (181), στην Ιαπωνία (122) και Νότια Κορέα
(83). Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν μοιράσει τον κόσμο σε έξι μεγά-
λες στρατιωτικές διοικήσεις. 

Οι διοικήσεις και οι βάσεις τους αφορούν: επιτελεία,
στρατεύματα, στόλους πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών,
λιμάνια, αεροδρόμια, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, επικοι-
νωνιών, κλπ. 

Ρωσία - Κίνα

Ρ ωσία και Κίνα συμμετέχουν στην Οργάνωση για τη
Συνεργασία της Σαγκάης (SCO), όπου συμμετέχουν
επίσης: Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν και Τα-

τζικιστάν και ως «παρατηρητές»: Ινδία, Αφγανιστάν, Πακι-
στάν, Μογγολία και Ιράν, ενώ ως «εταίροι σε διάλογο»:
Τουρκία, Λευκορωσία και Σρι Λάνκα. Επίσης, συμμετέχουν
στους BRICS (μαζί με Βραζιλία, Ινδία και Νότια Αφρική). 

Ενώ BRICS και SCO έχουν κατά βάση οικονομικούς στό-
χους και επιδιώξεις πρόσφατα κατά η σύνοδο κορυφής των
BRICS που διεξάχθηκε στην Ούφα της Ρωσίας (8 - 10 Ιου-
λίου), στο «Σχέδιο Δράσης» που εγκρίθηκε ανάμεσα στα θέ-
ματα προς εξέταση για το επόμενο διάστημα περιλαμ -
βάνεται και η δημιουργία «Διαλόγου των BRICS για τη δια-
τήρηση της ειρήνης». 

Το ίδιο διάστημα και στην ίδια πόλη πραγματοποι-
ήθηκε και η τελευταία σύνοδος κορυφής της Οργάνωσης
για τη Συνεργασία της Σαγκάης (SCO), που, μεταξύ των
άλλων, κατέληξε επίσης σε επισημάνσεις για την «ανάγκη
διαφύλαξης της ασφάλειας και της ειρήνης». Ο Πούτιν επι-
σήμανε: «Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε το συντονισμό ανά-
μεσα στα υπουργεία Άμυνας…». 

Χαρακτηριστικές των σκοπών που επιδιώκουν Κίνα και
Ρωσία είναι οι ασκήσεις με την επωνυμία «Κοινή Θάλασσα
2015», που πραγματοποιήθηκαν στη Μεσόγειο (Μάιος 2015)
μεταξύ έξι πολεμικών πλοίων της Ρωσίας και τριών της
Κίνας. Οι ασκήσεις αυτές έστειλαν σαφές μήνυμα, ότι οι δυο
χώρες θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων
τους σε κάθε περιοχή του πλανήτη και ειδικά στη Μεσόγειο,
όπου ο φυσικός πλούτος και η γεωστρατηγική της σημασία

προκαλεί το σφοδρό ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις.
Κίνα-Ρωσία έχουν υπογράψει συμφωνίες για ενίσχυση

της μεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας. Ανάμεσα σε
άλλα έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί από κοινού νέο,
υπερσύγχρονο, βαρύ ελικόπτερο για πολύμορφες χρήσεις.
Ακόμα, από πέρσι έχει συμφωνηθεί η πώληση του ρωσικού
αντιαεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και των νέων
μαχητικών Σουχόι 35S.

Οι συνεργασίες - συνεργασίες και οι ανταγωνισμοί -
ανταγωνισμοί

Η ενίσχυση της σινο-ρωσικής συνεργασίας δεν πρέπει
να θεωρείται ως κάτι αμετάβλητο, αφού ενυπάρχουν
ανταγωνισμοί κυρίως για την κατάκτηση νέων αγο-

ρών. Στρατιωτική συνεργασία άλλωστε υπήρχε μέχρι προ
ετών μεταξύ ΝΑΤΟ - Ρωσίας. Χαρακτηριστικές είναι και οι
σχέσεις λυκοφιλίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ και των
χωρών της, όπως και όλων τους με την Ρωσία.

Οι νόμοι του καπιταλισμού είναι αμείλικτοι και η δια-
πάλη για μεγαλύτερο μερίδιο στη μοιρασιά δε σταματάει
ποτέ. Στο πλαίσιο αυτής της ίδιας πολιτικής, της συσσώρευ-
σης δηλαδή πλούτου από τη μια και της όλο και βαθύτερης
φτώχειας των λαών από την άλλη, οι καπιταλιστές μπορεί
να επιλέγουν το δρόμο της σύγκρουσης, ακόμα και με στρα-
τιωτικά μέσα. Οι αφορμές είναι πολλές…! 

Οι λαοί δεν έχουν άλλο τρόπο αντίδρασης από το να
κινηθούν σε αντιϊμπεριαλιστική - αντικαπιταλιστική κα-
τεύθυνση, πυκνώνοντας τις τάξεις του γνήσιου φιλειρη-
νικού κινήματος! 

______________
* Από σχετική ανακοίνωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
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Η ΕΕΔΥΕ
στο Βράχο της Ακρόπολης

Τ ο απόγευμα της Πέμπτης 6
Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη

για τα 70 χρόνια από τη ρίψη των βομβών
σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι σττις 6 και 9
Αυγούστου του 1945.
Στην ανακοίνωσή της η ΕΕΔΥΕ τονίζει, πως
70 χρόνια μετά η πυρηνική απειλή
εξακολουθεί να πλανάται πάνω από τους
λαούς, με τα πυρηνικά όπλα να βρίσκονται

στη φαρέτρα των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων που ανταγωνίζονται για το
μοίρασμα των αγορών, ενώ καταγγέλλει
την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Την εκδήλωση άνοιξε ο οργανωτικός
γραμματέας της ΕΕΔΥΕ Γρηγόρης
Αναγνώστου, ενώ την κεντρική ομιλία
έκανε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και βουλευτής
του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος. Στην ομιλία
του,  αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας
και στις αιτίες του πυρηνικού
ολοκαυτώματος: 

«Για την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη, η σημερινή εκδήλωση
είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση μιας και
φέτος συμπληρώνονται όχι μόνο 60 χρόνια
από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ, αλλά και 70
χρόνια από τη ρίψη των ατομικών βομβών
στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και
Ναγκασάκι, στις 6 και 9 Αυγούστου του
1945, από τις ΗΠΑ, γεγονός που κατέχει
περίοπτη θέση στη μακριά σειρά των
εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού. Πάνω από
300.000 άνθρωποι θυσιάστηκαν στο βωμό
των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων σε
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επέτειος

70 χρόνια από τη ρίψη των ατομικών βομβών
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης





από τον ηθοποιό Μιχάλη Γιαννικάκη και
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι έκαναν
πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος, με
συνθήματα και μοιράζοντας την
ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ που ήταν
μεταφρασμένη και στα αγγλικά για τους
ξένους τουρίστες που επικροτούσαν θερμά
το πλήθος των διαδηλωτών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, και
εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ, της ΟΓΕ, του ΜΑΣ,
της ΠΑΣΕΒΕ, της ΕΕΔΔΑ και της ΚΕΘΑ.

Στη Θεσσαλονίκη 

Με μαζική και μαχητική συγκέντρωση και
πορεία ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία
της Θεσσαλονίκης, τίμησαν στις 7
Αυγούστου τα θύματα του ολοκαυτώματος
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι,
κατήγγειλαν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και το νέο έγκλημα του Ισραήλ σε βάρος
του Παλαιστινιακού λαού και απαίτησαν
λευτεριά στην Παλαιστίνη.
Στη συγκέντρωση στο Άγαλμα του
Βενιζέλου, που οργάνωσε η Επιτροπή για
τη Διεθνή 'Υφεση και Ειρήνη
Θεσσαλονίκης, μίλησε ο Θόδωρος
Κυριακίδης, μέλος του προεδρείου της. 

Στα Χανιά

Στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων η Επιτροπή
Ειρήνης Χανίων πραγματοποίησε
αντίστοιχη εκδήλωση, με τη συμμετοχή
πλήθους κόσμου, τη Πέμπτη 6 Αυγούστου.
Μίλησε ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης,
γραμματέας της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων,
απήγγειλε ο ποιητής-οικοδόμος Αντώνης
Χαρχαλάκης.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό κρητικό γλέντι
με τους Γ. Ρεθυμνιωτάκη και Κώστα
Λυβιάκη και το συγκρότημά τους,
κρητικοί παραδοσιακοί χοροί απ’ την
ομάδα του Αθλητικού και Χορευτικού
Συλλόγου «Οι Πελασγοί» και η βραδιά
έκλεισε με λαϊκό γλέντι από το μουσικό
σχήμα «Εντέχνως λαϊκοί» του Γ. Βαβουλέ.

Στην Πάτρα

Η Επιτροπή Ειρήνης Αχαΐας
πραγματοποίησε το Σάββατο 8 Αυγούστου
εκδήλωση στο Θεατράκι Μαρίνας της
Πάτρας. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πέτρος
Βάης, χαιρέτισε ο Λευτέρης Κορδαλής,
μέλος της γραμματείας, και μίλησε ο
Διονύσης Πλέσσας, γραμματέας της
Επιτροπής Ειρήνης Αχαϊας, μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και
αντιδήμαρχος Πάτρας. Ακολούθησαν
απαγγελίες και προβολή video απο τη ρίψη
των βομβών σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι.

Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή 

Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
στις 6 Αυγούστου στην Καβάλα στο
λιμάνι, στην Κομοτηνή στην κεντρική
πλατεία της πόλης, στην Ξάνθη στην
πλατεία Δημοκρατίας.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι

εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης που
οργανώθηκαν με αφορμή τα 70 χρόνια από
το ολοκαύτωμα στη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι, σε Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή.
Στην Καβάλα, στην εκδήλωση που έγινε
στο λιμάνι, μίλησε ο Κώστας Μακέδος,
οργανωτικός Γραμματέας της Επιτροπής
Ειρήνης Καβάλας, ακολούθησε απαγγελία
ποιημάτων και προβολή διαφανειών με
φωτογραφίες αντιπολεμικού περιεχομένου.
Στην Ξάνθη, η κεντρική πλατεία γέμισε με
ήχους, στίχους, πολιτικά μηνύματα που
συναντήθηκαν με τον καημό και την οργή
των λαϊκών ανθρώπων. Μίλησε ο Γιώργος
Κολλάρος, πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Ξάνθης, πανεπιστημιακός. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε απαγγελίες και
αφηγήσεις που παρουσίασαν ο ποιητής
Θανάσης Μουσόπουλος και νεολαίοι
φιλειρηνιστές. Επίσης, προβλήθηκε βίντεο
ενώ στο χώρο υπήρχαν ταμπλό που
θύμιζαν ότι ο πόλεμος έφτασε παντού, στο
Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, το Μάλι, τη
Γάζα, την Ουκρανία, στα ορυχεία στη Σόμα
της Τουρκίας, στα ερείπια της βιοτεχνίας
στο Μπαγκλαντές που έθαψαν 1.129
εργάτες, στα ΕΛΠΕ του Ασπρόπυργου.
Στην Κομοτηνή, μίλησε ο Θανάσης
Καδρούδης, πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήνης Ροδόπης, προβλήθηκε βίντεο και
παρουσιάσθηκε θεατρικό αναλόγιο με τίτλο
«Το σκήπτρο της εξουσίας». 
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Από την εκδήλωση της Επιτροπής 
Ειρήνης Χανίων στο Ενετικό λιμάνι 
των Χανίων, την Πέμπτη 6 Αυγούστου



Ε ξι χρόνια μετά την εκδήλωση της κρίσης του καπιτα-
λισμού – αρχικά στις ΗΠΑ – και στη συνέχεια σε άλλες
χώρες (με ή χωρίς χρέη, με ή χωρίς μνημόνια), οι δυ-

σκολίες ανάκαμψης συνεχίζονται. Βαραίνουν την όλη προ-
σπάθεια, η επιβράδυνση στην Κίνα (2η μεγαλύτερη οικο -
νομία στον κόσμο), η σχετικά στάσιμη κατάσταση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, οι δυσκολίες στις ίδιες τις ΗΠΑ. Στην ιμπε-
ριαλιστική πυραμίδα συνεχίζονται οι ανακατατάξεις, αλ λά-
ζουν οι συσχετισμοί δύναμης ανάμεσα στους ανταγωνι-
στές. Συνυπάρχουν συμμαχίες και ανταγωνισμοί, τα πράγ-
ματα είναι σε μια διαρκή ροή με έντονο το στοιχείο της
κι νητικότητας ανάμεσα σε συμμάχους και ανταγωνιστές.
Ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις η ενίσχυση του ενός σε
βάρος του άλλου, η ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση χωρών-
μονοπωλίων μέσα από το λυσσαλέο ανταγωνισμό, το κυ-
νήγι της επικράτησης. 

Όλα αυτά, από το πεδίο της οικονομίας ξεκινάνε και
βρίσκουν την έκφρασή τους στο πεδίο της πολιτικής. Απο-
τυπώνονται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
άλλων ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας
κλπ. Σε όλη αυτή την κίνηση, διακρίνουμε καθαρά την πο-
ρεία σχηματισμού και ανάπτυξης των διακρατικών καπιτα-
λιστικών ενώσεων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην
προώθηση των μονοπωλιακών συμφερόντων. Μέσα σε
αυτές εντάσσεται η – υπό διαμόρφωση – Διατλαντική Συμ-
φωνία Ελεύθερου Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και
ΗΠΑ (γνωστή και με τα αγγλικά αρχικά ΤΤΙΡ - Transatlantic
Trade and Investment Partnership). 

Μέσα στην ΕΕ και τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, η
ελληνική αστική τάξη στοχεύει – όσο το επιτρέπουν οι συ-
σχετισμοί δύναμης – να ικανοποιήσει τα δικά της συμφέρο -
ντα και επιδιώξεις. Δεν λείπουν κι οι ενδοαστικές αντιθέσεις
(το βλέπουμε και στο θέμα της συμμετοχής ή όχι στην Ευ-
ρωζώνη) για τη Διατλαντική Συμφωνία. Όμως, το κυρίαρχο
και πιο ισχυρό τμήμα, δεν αντιτίθεται στη συμφωνία ανά-
μεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Τι είναι η Τ.Τ.Ι.P. – Βασικοί στόχοι και επιδιώξεις

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ -για τη
σύναψη της σχετικής συμφωνίας-ξεκίνησαν επίσημα τον
Ιούλη του 2013,μετά από ομόφωνη απόφαση της συνόδου
κορυφής, τον Ιούνη του ίδιου έτους. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
αποδίδει ιδιαίτερα σημασία στην επίτευξη της Συμφωνίας.
Στόχοι της: 
• Οι αμερικανικές επενδύσεις στην οικονομία της 
• Η εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΕ στην αμερι-
κάνικη αγορά.

Και οι δύο παράγοντες υπογραμμίζονται από τις δυσκο-
λίες καπιταλιστικής ανάκαμψης στην Ευρωζώνη και την ΕΕ
συνολικά.

Για το ιστορικό του όλου θέματος, σημειώνουμε πως
προηγήθηκαν συζητήσεις στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών
ενώσεων και του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου)
χωρίς χειροπιαστά αποτελέσματα. Η ύπαρξη ανταγωνι-
σμών, αντιτιθέμενων συμφερόντων ήταν η βασική αιτία. Με
δεδομένα τα χαμηλά επίπεδα των τελωνειακών και δασμο-
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διεθνή

Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και
Επενδύσεων (Τ.Τ.Ι.Ρ.) ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης



λογικών συντελεστών ανάμεσα σε ΕΕ – ΗΠΑ και την πορεία
εξάλειψής τους, η συμφωνία στοχεύει βασικά να βγάλει από
τη μέση όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από διαφορετικές
κανονιστικές ρυθμίσεις και πρότυπα στην παραγωγή των
ΗΠΑ και της ΕΕ. Πιο απλά, πρόκειται για τις αποκλίσεις στις
προδιαγραφές του εμπορίου, διάφορους μηχανισμούς που
συνιστούν κόστος και περιορισμούς για το κεφάλαιο. Οι δύο
πλευρές επιδιώκουν να βγάλουν από τη μέση τα αγκάθια-
εμπόδια για τα μονοπώλιά τους. Αυτό οδηγεί σε ακόμα με-
γαλύτερη απελευθέρωση των δύο αγορών, στη μέγιστη
δυνατή ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων και
υπηρεσιών.Επιδίωξη και των δύο πλευρών, η ώθηση στις
επενδύσεις με τα λιμνάζοντα-συσσωρευμένα κεφάλαια.Εν-
δεικτικά ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως η συμφωνία για το διατ-
λαντικό εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατά 15%
του παγκόσμιου εμπορίου. Στο χρονικό διάστημα 13-17
Ιούλη πραγματοποιήθηκε ο νέος κύκλος των συνομιλιών.Η
σύνοδος του Ευρωκοινοβουλίου, εκφράζοντας την υπερά-
σπιση των «δικών της» μονοπωλίων, υπενθύμισε –στους
διαπραγματευτές: «Μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και
ΗΠΑ θα πρέπει να δίνει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρό-
σβαση στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά δε θα πρέπει να υπονο-
μεύει τα πρότυπα της ΕΕ».

Η μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο
με τις κινήσεις των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια
Αφρική), την Οργάνωση για τη Συνεργασία της Σαγκάης
«SCΟ» (Ρωσία, Κίνα, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν,
Ουζμπεκιστάν) και τις αποφάσεις τους για την ίδρυση της
νέας αναπτυξιακής τους τράπεζας με έδρα τη Σαγκάη και το
Ταμείο Συναλλαγματικών Αποθεμάτων, αποτελεί την ευ-
ρωατλαντική απάντηση στις ανερχόμενες Κίνα, Ινδία, αλλά
και συνολικά στις ΒRICS. 

Φυσικά, δε λείπουν και οι ξεχωριστές κινήσεις των ΗΠΑ
και ΕΕ. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ προωθούν τη «Διειρηνική

Συνεργασία (ή Εταιρική Σχέση) TransPacific Partnership
(T.P.P.) με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού χωρών και από
τις δύο «όχθες» του Ειρηνικού Ωκεανού.*

Οι διαστάσεις των οικονομικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

Τα όσα αναφέρουμε παραπάνω, αντικατοπτρίζονται συνο-
πτικά στον πίνακα κάτω.

Οι οικονομίες των ΗΠΑ και ΕΕ αθροιστικά αποτελούν το
50% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και
το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι διαστάσεις, ο όγκος των οικονομικών συναλλαγών
ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σηματοδοτούν τα κέρδη που
θα σημάνουν οι θετικές μεταβολές – αυξήσεις ανάμεσα στις
δύο χώρες μέσω της συμφωνίας. 

Όμως η ΤΤΙP μέσα στο όλο πλέγμα των διεθνών οικο-
νομικών εξελίξεων και των διεθνών διαπραγματεύσεων που
είναι σε εξέλιξη, μετατέθηκε ως στόχος για το 2016. Πίσω
από τη μετάθεση του στόχου βρίσκονται οι αντιθέσεις και
οι ανταγωνισμοί των δύο ιμπεριαλιστικών κέντρων και οι δυ-
σκολίες στο γεφύρωμα των συμφερόντων της κάθε πλευράς.

Οι γενικότερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Δυναμώνουν όλο και περισσότερο οι αντιθέσεις και αντα-
γωνισμοί ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές χώρες και τις ιμπε-
ριαλιστικές ενώσεις. Η κάθε πλευρά επιδιώκει με κάθε
τρόπο και μέσο την ενίσχυση των θέσεών της σε βάρος των
αντιπάλων. Μέσα στις συμμαχίες και τις ενώσεις δε λείπουν
και οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί :
βλέπε τη στάση της Γερμανίας στο ζήτημα των κυρώσεων
της ΕΕ στη Ρωσία, τη στάση Γαλλίας-Ιταλίας στο ζήτημα του
ελληνικού χρέους και τη στάση των ΗΠΑ με την παρέμβασή
τους για το ίδιο ζήτημα, με απώτερο στόχο την αποδυνά-
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* Υπογράφτηκε πριν λίγες ημέρες από τους ΥΠΕΞ 12 χωρών.



μωση της Γερμανίας που έχει κυρίαρχη θέση στην ΕΕ. Η
Διατλαντική Συμφωνία θα βάλει και νέα δεδομένα στο τρα-
πέζι και θα επηρεάσει σημαντικά το συσχετισμό δύναμης.
Οι αντιθέσεις κι οι ανταγωνισμοί θα ενταθούν, οι αντίπαλοι
συνασπισμοί θα απαντήσουν και πάει λέγοντας. 

Σημεία «τριβών» και αντιθέσεις 

Η κάθε πλευρά υπερασπιζόμενη τα μονοπώλια και τις θέσεις
της στον ανταγωνισμό στην καπιταλιστική οικονομία, επι-
διώκει να βγάλει από τη μέση τα εμπόδια (κανονισμούς,
προδιαγραφές κλπ.) που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα των
αντίστοιχων μονοπωλίων να εξάγουν περισσότερα προïόντα
στην αγορά του άλλου συμβαλλόμενου της συμφωνίας.

Από τα όσα έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιό-
τητας (δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με
απόλυτη μυστικότητα και το περιεχόμενό τους είναι απόρ-
ρητο) παραθέτουμε συνοπτικά τρεις βασικούς τομείς:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια να απεμπλακεί
όσο το δυνατόν περισσότερο από τη ΡΩΣΙΑ και χρειάζεται
την ενίσχυση-στήριξη των ΗΠΑ που επιδιώκουν την αποδυ-
νάμωση της ΡΩΣΙΑΣ στον ενεργειακό και όχι μόνο τομέα.
Αυτό έχει και την άλλη «κόψη του μαχαιριού» την αύξηση
των μεριδίων των αμερικάνικων μονοπωλίων στις αγορές
των κρατών-μελών της ΕΕ.

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Διατλαντική Συμφωνία είναι ο οδοστρωτήρας που θα ισο-
πεδώσει-καταργήσει τους βασικούς περιβαλλοντικούς κα-
νονισμούς και τα επίπεδα ασφάλειας –ελάχιστες προϋπο -

θέσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα. Η ύπαρξη βέβαια ευρω-
παϊκών προτύπων σε κλάδους της βιομηχανικής παραγω γής,
σε τρόφιμα και το περιβάλλον δεν αποτελούν φιλολαϊκές
ρυθμίσεις αλλά ασπίδα προστασίας των προϊόντων των ευ-
ρωπαϊκών μονοπωλίων έναντι αντίστοιχων αμερικανικών
και κινέζικων. 

3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η επιδιωκόμενη συμφωνία και στον ψηφιακό τομέα, συναν-
τάει εμπόδια που οφείλονται στους σφοδρούς μονοπωλια-
κούς ανταγωνισμούς (βλέπε και αντιπαραθέσεις της ευρω -
παϊκής επιτροπής με τη Google για τον έλεγχο των μηχανών
αναζήτησης στο διαδίκτυο και την εκμετάλλευση του λογι-
σμικού Android). Η μεγάλη ανάπτυξη στην πληροφορική
και το διαδίκτυο έχει ανοίξει και νέα πεδία τεράστιας κερ-
δοφορίας στα κυρίαρχα μονοπώλια.Παρά την αίσθηση
«ελευθερίας» στον αχανή χώρο του διαδικτύου, όλο και πε-
ρισσότερο οι κρατούντες ‘’χτίζουν’’ τα δικά τους σύνορα για
να περιορίσουν τις όποιες δυνατότητες του κινήματος να
αξιοποιεί τα σχετικά μέσα στην πάλη ενάντια στο κεφάλαιο
και το σύστημα. Με το «ηλεκτρονικό αποτύπωμα» και πρό-
σχημα την «τρομοκρατία», το «βίαιο ριζοσπαστισμό» κλπ.
παίρνουν μέτρα σε βάρος των κινημάτων που εναντιώνον-
ται στην εξουσία των μονοπωλίων. Το αύριο θα είναι ακόμα
πιο δύσκολο . Δεν χωράνε αυταπάτες, ο έλεγχος και η διεύ-
θυνση των πραγμάτων ανήκουν σε αυτούς που κρατάνε τα
«κλειδιά και τις πύλες». 

Οι αντιλαϊκές συνέπειες

Σ’ ενημέρωση – από τον αρμόδιο τότε υπουργό Γ. Σταθάκη,
της αρμόδιας Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, έγινε προ-
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Διαδήλωση στη Γερμανία κατά της Διατλαντικής Συμφωνίας (ΤΤΙΡ)



σπάθεια να υποβαθμιστεί το όλο θέμα. Αν και πρόκειται για
διαπραγματεύσεις δημιουργίας μιας τεράστιας σε μέγεθος
ενιαίας καπιταλιστικής ευρωατλαντικής αγοράς, επιχειρή-
θηκε – από τον εν λόγω υπουργό – να απαξιωθεί. Την πα-
ρουσίασε ως μια από τις πολλές διμερείς συμφωνίες που
συνάπτει η ΕΕ με κράτη όπως π.χ. η Μαλαισία! Φυσικά, ο
υπουργός της «πρώτης φοράς κυβέρνησης της Αριστεράς»,
θεώρησε πως μπορεί να φέρνει τα πράγματα στα μέτρα του
ΣΥΡΙΖΑ για να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες του για την πο-
ρεία μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ και του καπιταλιστικού δρό-
μου ανάπτυξης. Στην επιχείρηση εξωραϊσμού της Τ.Τ.Ι.P.
επιστράτευσε επιμέρους διαφωνίες που σχετίζονται με θέ-
ματα «διαφάνειας» και εξαιρέσεις για Προϊόντα Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) που ζητούν για δικούς τους λόγους
κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η ουσία από τη συζήτηση είναι πως η Διατλαντική Συμ-
φωνία συνιστά ένα νέο ΝΑΤΟ, το «οικονομικό ΝΑΤΟ», το ίδιο
βάρβαρο κατά των λαών, όπως και το στρατιωτικό που
ιδρύθηκε πριν από 66 χρόνια.

Αυτός ο ενιαίος οικονομικός χώρος έρχεται να θωρακί-
σει τα συμφέροντα των μονοπωλίων ΗΠΑ-ΕΕ, απέναντι
στους ανταγωνιστές τους, με ακόμα πιο σκληρούς για τους
λαούς κανόνες και ρυθμίσεις που θα χτυπήσουν κατάστηθα
την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Η Διατλαντική
Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων εμπεριέχει: Κατάρ-
γηση δασμών (όσων έχουν απομείνει), κατάργηση περιορι-
σμών στην κίνηση κεφαλαίων - εμπορευμάτων - υπηρεσιών,
«απελευθέρωση αγορών» και ιδιωτικοποιήσεις. Ο μηχανι-
σμός ιδιωτικής διαιτησίας (“ISDS”) για τις διαφορές που θα
προκύπτουν από την υλοποίηση της συμφωνίας, συμπλη-
ρώνει τις φιλομονοπωλιακές ρυθμίσεις, προς όφελός τους. 

Στη συμφωνία δε χωράνε διορθώσεις. Είναι από γεννη-
σιμιού της αντιλαϊκή, θα έχει καίριες επιπτώσεις στην εργα-
τική τάξη: μεγαλύτερη μείωση της τιμής της εργατικής
δύναμης, κατάργηση όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει
στην Κοινωνική Ασφάλιση και τις Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας. Τεράστιοι οι κίνδυνοι που θα προκύψουν στη Δη-
μόσια Υγεία από τις αλλαγές προτύπων και κανονισμών
στον αγροτικό-κτηνοτροφικό τομέα και το περιβάλλον.

Η επόμενη ημέρα των εκλογών της 20/9/2015

Τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής «χάθηκαν» μέσα σε γε-
νικότητες με δεδομένο τον προσανατολισμό -της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των πολιτικών- στον καπιταλιστικό
δρόμο ανάπτυξης με την Ελλάδα σταθερά μέσα σε Ευρω-

παϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Οι αντιλαϊκές συνέπειες, που περι-
γράψαμε πιο πάνω, δεν μπορούν να εξαλειφθούν με κανένα
τρυκ ή με «παράλληλες διαπραγματεύσεις». Η επόμενη
ημέρα των εκλογών βρίσκει το λαό συνολικά αντιμέτωπο
με τη νέα λαίλαπα του 3ου μνημονίου και τις απαιτήσεις για
επιτάχυνση των «μεταρρυθμίσεων» που είναι απαραίτητες
για την «ανάκαμψη» των κερδών του κεφαλαίου και την
έξοδο από την κρίση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει
πάρει – από το προηγούμενο 7μηνο – πορεία συμπόρευσης
με όλες τις αντιδραστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ΝΑΤΟ. Θα συνεχίσει με την ανανεωμένη εντολή – άσχετα
πως θα καλύψει προπαγανδιστικά – την υλοποίηση των απο-
φάσεων της ΕΕ και στον τομέα της Διατλαντικής Συμφωνίας.  

Η νεοσύστατη «Λαϊκή Ενότητα» με τη θέση της για
έξοδο από την «νομισματική φυλακή της ευρωζώνης», ξε-
περνάει το σκόπελο, την ίδια την καπιταλιστική Ευρωπαϊκή
Ένωση, το χαρακτήρα της και τη στρατηγική της. Η κάθετη,
όπως υποστηρίζει η ίδια, αντίθεση «στη Συμφωνία Τ.Τ.Ι.P.»
είναι μετέωρη όσο η Ελλάδα είναι μέλος της λυκοσυμμα-
χίας. Το «έξω από το ευρώ», δεν αλλάζει τα πράγματα και
πολύ περισσότερο τις βαριές αντιλαϊκές συνέπειες της έν-
ταξης μέσα στην ιμπεριαλιστική ΕΕ. 

Η αντιδραστική φασιστική «Χρυσή Αυγή» συσκοτίζει
– κι εδώ – τον πραγματικό χαρακτήρα της συμφωνίας και
κραυγάζει: «Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τελικά μόνο οι Εθνι-
κιστές μπορούν ακόμη να επαναφέρουν την Ευρώπη στο
θρόνο της, γνωρίζοντας τα κόλπα του συστήματος αλλά και
τον τρόπο να το νικήσουν».

Ενημέρωση - συντονισμός δράσης για να ματαιωθεί
το νέο «οικονομικό ΝΑΤΟ»

Στον περιορισμένο χώρο του περιοδικού της ΕΕΔΥΕ δεν
ήταν δυνατόν να εξαντλήσουμε όλες τις πτυχές του θέμα-
τος. Το ανιχνεύσαμε, προσεγγίσαμε από τη σκοπιά των λαϊ-
κών συμφερόντων και της αντιιμπεριαλιστικής δράσης και
πάλης που αναπτύσσει η ΕΕΔΥΕ. Σε κινητοποιήσεις διαμαρ-
τυρίας που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα (με
αφορμή την έναρξη του 9ου γύρου των διαπραγματεύ-
σεων) εκφράστηκαν διάφορες απόψεις (για «ανθρώπινο κα-
πιταλισμό» κλπ.) και αντίστοιχα συνθήματα. Η T.T.Ι.P. είναι
γέννημα θρέμμα του καπιταλισμού, παιδί της εξουσίας των
μονοπωλίων. Από τη σκοπιά του χαρακτήρα και των στόχων
της αντιιμπεριαλιστικής πάλης της ΕΕΔΥΕ θα συμβάλουμε
σε κοινή δράση με το εργατικό-λαϊκό κίνημα για να να μα-
ταιώσουμε το «Οικονομικό ΝΑΤΟ» των ΗΠΑ-ΕΕ. 
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Η πρόσφατη – 7η έβδομη – σύνοδος των χωρών
BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική),
που έγινε στην πόλη Ουφά του ρωσικού Μπασκορ-

τοστάν (Μπασκιρία) στις 8 – 10 Ιούλη 2015, έχει όπως φαί-
νεται μια ιδιαίτερη σημασία, στην όλη πορεία των εξελίξεων
των χωρών αυτών, γιατί πάρθηκαν οριστικές αποφάσεις
υλοποίησης μιας σειράς σχεδιασμών που είχαν τεθεί από
καιρό σε προηγούμενη σύνοδο. 

• Στον οικονομικό τομέα: ιδιαίτερης σημασίας είναι οι
αποφάσεις για την ίδρυση της νέας αναπτυξιακής τράπεζας
των BRICS, με έδρα τη Σαγκάη. Μπήκε σε λειτουργία από τις
7/7 με αρχικό κεφάλαιο 50 δις που τα πρώτα χρόνια λει-
τουργίας της θα φθάσει τα 100 δις δολάρια. Κάθε χώρα συμ-
μετέχει με 20% με ίσα δικαιώματα στις αποφάσεις και καμιά
δεν έχει δικαίωμα βέτο, κάτι που διαφοροποιεί τη λειτουρ-
γία της από αντίστοιχα όργανα όπως το ΔΝΤ και η Παγκό-
σμια Τράπεζα. Η Ινδία είναι η πρώτη χώρα που προεδρεύει
της Τράπεζας. Η λειτουργία της εγκρίθηκε στην τωρινή σύ-

νοδο των BRICS. Ήδη περιμένουν προς υλοποίηση τουλάχι-
στον 50 επιχειρηματικά σχέδια, όπως ανακοινώθηκε στο
πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ των BRICS, που αφο-
ρούν κυρίως μεγάλα έργα υποδομών και στις πέντε χώρες.

• Άλλη σημαντική απόφαση που είναι σε εξέλιξη μετά από
αυτή τη σύνοδο είναι το Ταμείο Συναλλαγματικών Αποθε-
μάτων που η Κίνα συμμετέχει με 41 δις δολάρια, η Ρωσία
και η Βραζιλία με 18 δις δολάρια και με 5 δις δολάρια η Ινδία
και η Νότια Αφρική.

Η λειτουργία του Ταμείου που ξεκίνησε στις 30/7/2015,
είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο για την αντιμετώπιση του
οξύτατου ανταγωνισμού των άλλων ιμπεριαλιστικών κέν-
τρων όπως των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ιαπωνίας, ιδιαίτερα στην
αντιμετώπιση της υπονόμευσης των νομισμάτων των
χωρών τους και του νομισματικού πολέμου που διεξάγεται,
ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα.

Η δήλωση που έγινε κατά τη σύνοδο για «τη δυναμική
που υπάρχει για εξάπλωση της χρήσης των εθνικών μας νο-
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διεθνή

7η Σύνοδος των χωρών BRICS:
όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
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Οι πέντε αρχηγοί των χωρών BRICS στη ρωσική πόλη Ουφά





Η ίδια σφύρα, στην τερατώδη περιστροφή της, επιχει-
ρεί να ισοπεδώσει ταυτόχρονα, όχι στον ίδιο βαθμό
και όχι με τον ίδιο τρόπο και τους αντιπάλους της

κάθε αστικής τάξης, είτε «μεμονωμένους», είτε μέσα σε διε-
θνείς καπιταλιστικές ενώσεις (EE, BRICS κλπ).

Στην καρδιά της δίνης αυτής, βρίσκεται ο ιμπεριαλιστι-
κός πόλεμος, και όταν όλα τα άλλα «πολεμικά όπλα», οικο-
νομικά και πολιτικά του καπιταλισμού δεν έχουν αποδώσει

τους αναμενόμενους «καρπούς», η αστική τάξη δε θα διστά-
σει να ξαναβάψει τα χέρια της στο αίμα των λαών.

Από αυτό το παζάρι των ληστών, δεν θα μπορούσε να
λείψει και η «μικρά και έντιμος Ελλάς», της αστικής τάξης
για να συνεννοούμεθα, η οποία σπεύδει να πάρει θέση στο
«ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής. Εκ προοιμίου, θα σημειώναμε, ότι ο οποι-
οσδήποτε αποπροσανατολισμός  της εργατικής τάξης και
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επισημάνσεις

Για ποιον χτυπά η καμπάνα
Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ, Διεθνής Διάσκεψη με θέμα: «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός 
Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», Αθήνα 18-20 Οκτώβρη 2015

Επικίνδυνη για το λαό η ακόμα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας 
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Ποτέ ιστορικά δεν έγινε διαφορετικά: Η καπιταλιστική κρίση δεν είναι ένα άθροισμα βάρβαρων
αντιλαϊκών μέτρων, αν και έτσι φαίνεται με μια πρώτη εμπειρική ματιά. Πίσω από την επιφάνεια,
στην πορεία της κρίσης το άθροισμα γίνεται γινόμενο, μια τεράστια φονική σφύρα, που επιχειρεί
να ισοπεδώσει πριν απ’ όλα την παγκόσμια εργατική τάξη και ανά χώρα και ως σύνολο.

Eπί αιώνες υπήρχε συνύπαρξη μειζόνων θρησκειών στην ευρύτερη περιοχή



του λαού με τις διακηρύξεις των αστών περί «ευαισθησίας»
και με τους «θρήνους» τους για το «ανθρώπινο δράμα»,
αποτελεί χάσιμο πολύτιμου χρόνου, από την οργάνωση της
δικής της πάλης για τα δικά της συμφέροντα.

Επίσης, δεν πρέπει να μπερδεύει τον λαό και την εργα-
τική τάξη, το προσωνύμιο της εκάστοτε κυβέρνησης, από
την στιγμή που αυτή ξεκάθαρα στηρίζει και υπηρετεί τον
καπιταλιστικό δρόμο και τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
Ιστορικά, δε, οι «αριστεροί», υπηρέτησαν πολύ καλύτερα
αυτά τα συμφέροντα, γιατί ήταν σε θέση να βάζουν ευκο-
λότερα τον λαό «κάτω από ξένες σημαίες».

Αξίζει όμως τον κόπο, για να εξάγονται ασφαλή συμπερά-
σματα, να παρακολουθεί η εργατική τάξη το πώς κινούνται
οι αστοί και το πώς χρησιμοποιούν όλα τους τα όπλα.

Το περίγραμμα των κινήσεων της αστικής τάξης, το έδω-
σαν καταρχήν εντελώς ξεκάθαρα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες:

1) Υποστηρίζουν πως από τη στιγμή που τα κράτη της
ευρύτερης περιοχής, πλην Αιγύπτου, καταρρέουν, είναι με-
γάλη ευκαιρία για την «Ελλάδα» να αποκτήσει «καλύτερες
θέσεις» σε σειρά οικονομικών πεδίων (ναυτιλία, ενεργειακοί
πόροι, τουρισμός), χωρίς να αποκλείουν, αν και αυτό το «σι-
γοψιθυρίζουν» και μια «μεγαλύτερη Ελλάδα» και ο νοών νο-
είτω...  Οι τοποθετήσεις-κινήσεις του κυβερνητικού εταίρου
χρεώνουν βαρύτατες ευθύνες και στο ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. 

2) Με αφορμή τις φρικαλεότητες του ISIS (που οι ιμπε-
ριαλιστές δημιούργησαν, εκπαίδευσαν και εξόπλισαν) τάσ-
σονται υπέρ της «διευκόλυνσης» των ιμπεριαλιστικών και
ΝΑΤΟικών βομβαρδισμών στην περιοχή, με την Ελλάδα να
παραχωρεί προς χρήση στρατιωτικές βάσεις.

Ταυτόχρονα, η «Ελλάδα» σύμφωνα με την θέση αυτή, πρέ-
πει να κρατήσει και ένα παράθυρο ανοιχτό, ως «συνομιλη-
τής» με «όλους» στην περιοχή, ως συνομιλητής όλων των
αστικών τάξεων δηλαδή, όχι τόσο αυτών που καταρρέουν,
όσο αυτών που θα αναδυθούν.

Οι αστικοί τρόποι, όμως, απαιτούν το κάθε «πακέτο» να
έχει και ένα «περιτύλιγμα» και εδώ αναλαμβάνει δράση ο
κύριος πολιτικός πυλώνας σοβαρών τμημάτων του κεφα-
λαίου στην Ελλάδα, δηλαδή ο «δεύτερη φορά αριστερά»
στην κυβέρνηση, γιατί οι «επιδόσεις» του στην στήριξη του
ιμπεριαλισμού είναι μακροχρόνιες ΣΥΡΙΖΑ.

Το «περιτύλιγμα» έχει την μορφή Διεθνούς Διάσκεψης
και την ονομασία «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουρα-
λισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», και το
διοργανώνει το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, από 18

έως 20 Οκτωβρίου 2015. Κάθε διάσκεψη τέτοιου είδους,
που διοργανώνεται από υπουργεία Εξωτερικών, με συμμε-
τοχές πανεπιστημιακών, ΜΚΟ, κλπ, δεν είναι τίποτε άλλο,
παρά η προετοιμασία για ιμπεριαλιστικό πόλεμο γενικά και
η προετοιμασία για την αστική τάξη που τα διοργανώνει, να
βελτιώσει την θέση της, την επόμενη μέρα, μέσω ανταλλαγ-
μάτων που σκοπεύει και ελπίζει να αποκομίσει.

Η ιστορική εμπειρία από την ιμπεριαλιστική επέμβαση
στην Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και
αλλού, ως τις μέρες μας, επιβεβαιώνει την εκτίμηση αυτή.

Η «υπεράσπιση» των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από
ιμπεριαλιστές, δεν είναι τίποτε άλλο από τα, με μορφή στρα-
τιωτικού καμουφλάζ, «λουλούδια» που κρύβουν τις κάνες
των τεθωρακισμένων.

Εν προκειμένω, κάθε σώφρων άνθρωπος, κάθε τίμιος άν-
θρωπος που ξέρει «δύο δράμια ιστορία», γνωρίζει πως επί
αιώνες και πολύ πριν οι Άραβες γίνουν μουσουλμάνοι, αλλά
και μετά, υπήρχε συνύπαρξη μειζόνων θρησκειών στην ευ-
ρύτερη περιοχή, η οποία εξάλλου, πολιτισμικά, υπήρξε και
ο κοινωνικός «τόπος» όπου αυτές γεννήθηκαν.

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι αιματηροί πόλεμοι, με θρη-
σκευτικό μανδύα,  διεξήχθησαν και στην Ευρώπη και όταν
ο μανδύας αυτός κουρελιάστηκε με τη Συνθήκη της Βεστ -
φαλίας, το 1648, οι πόλεμοι συνεχίστηκαν. Δεν χωρά σε ένα
σημείωμα η εξιστόρηση της επικής πορείας της ιστορίας,
μέσα από τις αντιθέσεις. Ωστόσο, θα προκαλούσε γέλια, αν
δεν ήταν τόσο ματωμένα εξοργιστικό, το να υποστηρίξει
κανείς ότι η ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Γιουγκοσλαβία
που την στήριξαν όλοι οι Ευρωνατοϊκοί υποκριτές, είχε ως
αιτία την έλλειψη …θρησκευτικού και πολιτιστικού πλου-
ραλισμού, στην Ευρώπη στα τέλη του 20ου αιώνα.

Εδώ και δεκαετίες, αλλά σήμερα πολύ περισσότερο, την ερ-
γατική τάξη και τους λαούς όλων των χωρών, τους ενώ-
νουν το «πλάι-πλάι» στην δουλειά, γιατί διαφορετικά δεν
μπορεί να παραχθεί ο κοινωνικός πλούτος, και η αναγκαιό-
τητα, τα μέσα και ο πλούτος αυτός να περάσουν στα δικά
τους χέρια.

Αυτή είναι η προϋπόθεση για να σταματήσει η αιτία της
αλληλοσφαγής τους κάτω από ξένες σημαίες, και ο αγώνας
αυτός μαζί με την αλληλεγγύη τους για την παρεμπόδιση
κάθε ιμπεριαλιστικού πολέμου, κερδίζεται με την ενωμένη
πάλη και όχι με χωριστές προσευχές σε εκκλησίες, τζαμιά
και συναγωγές όπου με άλλοθι την θρησκευτική πίστη, οι
«αρχιερείς» είναι οι έμποροι του ολέθρου.  
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επιτροπές ειρήνης
σε δράση

Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Αφιέρωμα στον Ναζίμ Χικμέτ 

Σ τις 24 Μάη 2015, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων,
αφιερωμένες στον Τούρκο αγωνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, η
Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου παρουσίασε, στον κινηματογράφο

«Αλκυονίδα» - Ιουλιανού 42, μια προσέγγιση στο έργο και τη ζωή του,
με τίτλο: Ναζίμ, η καρδιά που δεν έπαψε ποτέ να χτυπά...
Τα κείμενα, οι απαγγελίες, η μελοποιημένη ποίηση, η προβολή βίντεο
επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου. 
Συμμετείχαν: ο ηθοποιός Κωστής Μαλκότσης, το μουσικό σχήμα
«Ρωμιοσύνη» και μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου.

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

«Μ’αγώνες τιμάμε τους νεκρούς μας»

Π ολύπλευρη εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους
δολοφονημένους πατριώτες της Δ. Σάμου από τους
Ιταλούς φασίστες και τους ντόπιους προδότες-συνεργάτες

τους, τον Αύγουστο του 1943, πραγματοποίησε το Σάββατο 29
Αυγούστου η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης.  

Στην Πλατεία του μαρτυρικού χωριού Καστανιά, ο Διαμ. Γρυδάκης
μέλος της Γραμματείας της ΠΕΕ, αναφέρθηκε στο ιστορικό
της περιόδου, στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των φασιστών
ενάντια στον ΕΛΑΣ που δρούσε στον Κέρκη, στο μπλόκο της περιοχής,
και τις εκτελέσεις πατριωτών της περιοχής στη πλειοψηφία τους
εφεδροελασίτες και σύνδεσμοι του ΕΑΜ. 
Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι βάδισαν το μονοπάτι της θυσίας
το οποίο διάβηκαν στις 29-8-1943 οι 17 Καστανιώτες αγωνιστές για
τον τόπο της εκτέλεσης. Εκεί, στον μνημειακό χώρο, έγινε κατάθεση
στεφανιών από την Επιτροπή Ειρήνης, το Εργατικό Κέντρο
Σάμου, το παράρτημα Σάμου των ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, την Προοδευτική
Κίνηση Γυναικών Σάμου (ΟΓΕ), την ομάδα Γυναικών
Καρλοβάσου της ΟΓΕ, την Τ.Ε. Σάμου του ΚΚΕ και το Τ.Σ. Σάμου
της ΚΝΕ. Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και οι συγκεντρωμένοι
τραγούδησαν το «Επέσατε θύματα…» και τον Εθνικό Ύμνο.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με αυτοκινητοπορεία προς το Καρλόβασι
ενώ έξω από το χωριό Λέκκα, όπου βρίσκεται κοινοτάφιο μαχητών
του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου, έγινε ολιγόλεπτη στάση και
κατατέθηκαν λουλούδια από την Επιτροπή Ειρήνης στο μνημείο.
Στο Καρλόβασι έγινε μαχητική πορεία με συνθήματα: «Με αγώνες
τιμάμε τους νεκρούς μας», «Λαέ θυμήσου, το χώμα που πατάς, 
μ’ αγώνες ελευθέρωσαν ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ», «Στον ιμπεριαλισμό καμιά
υποταγή , η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», « Είναι η σαπίλα όλου
του ντουνιά, τσακίστε τους φασίστες σε πόλεις και χωριά»,
«Αλληλεγγύη στη πάλη των λαών, κάτω η νέα τάξη των
ιμπεριαλιστών» κ.ά.
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Στην κεντρική πλατεία της πόλης πραγματοποιήθηκε η
αντιϊμπεριαλιστική-αντιφασιστική συγκέντρωση, με την οποία
κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις. 
Στην ομιλία του ο Τίμος Χατζηλαγός, μέλος της Γραμματείας της ΠΕΕ
συνέδεσε τον αγώνα κατά του φασισμού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
την νίκη των λαών με πρωτεργάτη τον Σοβιετικό κόκκινο στρατό και
τα αντιστασιακά κινήματα, όπου πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές, 
με τη σημερινή βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού και την πάλη του
αντιϊμπεριαλιστικού κινήματος παγκόσμια και στη χώρα μας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο καθήκον του λαϊκού κινήματος να
απομονώσει το φασισμό που σηκώνει κεφάλι και απειλεί το λαό και 
τη νεολαία ως μαντρόσκυλο του σάπιου συστήματος που είναι. Κάλεσε
το λαό να σταθεί αλληλέγγυος στους πρόσφυγες και μετανάστες που
φθάνουν κατά χιλιάδες στη χώρα μας και στη Σάμο και τόνισε ότι είναι
τα θύματα της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας που στις χώρες τους
εκδηλώνεται με πολέμους και σφαγές ενώ στη χώρα μας και στην
Ευρώπη εκδηλώνεται με σφαγιασμό των εργατικών και λαϊκών
δικαιωμάτων, με τη φτώχεια και την εξαθλίωση. 

Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου

Εκδήλωση Μνήμης και Αγώνα 

Σ τις 8 Αυγούστου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Μικράς
Ασίας από την  Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου εκδήλωση
Μνήμης και Αγώνα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70

χρόνων από τη ρίψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και
Ναγκασάκι. Οι φίλοι της Ειρήνης στο Ηράκλειο παρακολούθησαν την
εισαγωγική ομιλία του προέδρου της επιτροπής και στη συνέχεια
το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε η Επιτροπή Ειρήνης, όπου υπογράμμιζε
πως η ρίψη των ατομικών βομβών ήταν η αρχή μια σειράς γεγονότων
που σημάδεψαν την Ελλάδα, την Κορέα, το Βιετνάμ και φτάνει στο
σήμερα, όπου ο ιμπεριαλισμός έχει αποθρασυνθεί σημαδεύοντας τις
γειτονιές της χώρας και αύριο, αν μείνουμε απαθείς, τις αυλές μας.
Στην συνέχεια προβλήθηκε η ταινία «ΟΥΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΑΦΕΝΤΗ».

ΔΡΑΣΗ  ΕΕΔΥΕ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης

ΗΕΕΔΥΕ, που συμπλήρωσε φέτος 60 χρόνια ζωής και δράσης, εξήντα χρόνια αντιιμπεριαλιστικών φιλειρηνικών αγώνων,
κράτησε και κρατά ψηλά τη σημαία της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στους πρόσφυγες, στους ξεριζωμένους από τους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους και τις επεμβάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Στη δύσκολη κατάσταση με τους χιλιάδες των προσφύγων που συρρέουν στην Ελλάδα διωγμένοι από τα ιμπεριαλιστικά πυρά
στις χώρες τους, γίνεται όλο και πιο έντονη η ανάγκη δράσης και συμμετοχής μας -με όλες τις Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά-
στις πρωτοβουλίες στήριξης και διεθνιστικής αλληλεγγύης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου  που έχουν ήδη
χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η ΕΕΔΥΕ, οι Επιτροπές Ειρήνης στην Αττική και σε όποιες άλλες περιοχές σημειώνεται παρουσία προσφύγων προχωράμε σε
κινητοποίηση δυνάμεων –σε συνεργασία με αγωνιστικά Συνδικάτα και Λαϊκές Επιτροπές που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
των πρωτοβουλιών του ΠΑΜΕ– με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης: Κουβέρτες, πλαστικά ποτήρια και μπολ,
γάλα σε κονσέρβες, είδη φροντίδας μωρών (πάνες κλπ.), παιδικά παιχνίδια, είδη προσωπικής υγιεινής και διατροφής.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους νέους, τους συνταξιούχους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των Επιτροπών Ειρήνης.
Η προώθηση της υλικής βοήθειας θα γίνεται σε συνεργασία με το ΠΑΜΕ. 

Για τις λεπτομέρειες της συμβολής και κάθε άλλο ζήτημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά
(από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-17.00) στα γραφεία της ΕΕΔΥΕ (Θεμιστοκλέους 48, Αθήνα), στα τηλέφωνα:
210 3844853, 210 3844854 και στις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης που λειτουργούν σε όλη την Αττική.
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Σ τις 26 του περασμένου Ιούλη αποχαιρετήσαμε
το σύντροφο και συναγωνιστή μας Παναγιώτη
Μακρή.

Ο Παναγιώτης Μακρής, παράλληλα με την πρω-
τοπόρα δράση του, υπηρέτησε το αντιιμπεριαλιστικό
-φιλειρηνικό κίνημα της χώρας μας μέσα από τις
γραμμές της ΕΕΔΥΕ. Στο 8ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ εκλέ-
χτηκε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της, ενώ από το
11ο Συνέδριο έως και το 15ο διετέλεσε μέλος της
Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και αντιπρόεδρός της.

Στα χρόνια 1989-1991, ιδιαίτερα σημαντική ήταν
η συμβολή του Παναγιώτη Μακρή τόσο στη διατή-
ρηση του χαρακτήρα και του ιδεολογικού προσανα-
τολισμού της ΕΕΔΥΕ, όσο και στην ανασυγκρότηση και
στην ανάπτυξή της.

Πάντα ανθρώπινος και χαμογελαστός, με ισχυ-
ρούς δεσμούς με το λαό και μια πλούσια πείρα από
τους λαϊκούς αγώνες, ο Παναγιώτης Μακρής έδινε το
παρόν σε όλες τις δραστηριότητες και της ΕΕΔΥΕ,
ακούραστος και σεμνός.

Για τη συνολική του προσφορά στους αγώνες του

λαού μας και στο αντιιμπεριαλιστικό – φιλειρηνικό κί-
νημα, ο Παναγιώτης Μακρής τιμήθηκε στο 16ο Συνέ-
δριο της ΕΕΔΥΕ, τον Μάη του 2011.

Παρατηρώντας τη ζωή και τη δράση συντρόφων
μας όπως ο Παναγιώτης Μακρής, που ακόμα και στις
πιο δύσκολες συνθήκες δεν παραδόθηκαν και δεν
υπέστειλαν τη σημαία του αγώνα, μας έρχονται στο
νου τα λόγια του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα Νι-
κολάι Οστρόφσκι, που στο έργο του «Πως δενότανε
το ατσάλι», έγραφε χαρακτηριστικά: «Το ατσάλι δένε-
ται στη μεγάλη φωτιά και στο δυνατό ψύχος. Τότε γί-
νεται δυνατό και τίποτα δε φοβάται. Έτσι ατσαλώθηκε
και η δική μας γενιά και έμαθε να μην παραδίνεται...».

Πάντα θα θυμόμαστε τον σύντροφό μας Πανα-
γιώτη Μακρή, στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους, για την ειρήνη και τη φιλία των
λαών. Διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε από τη στάση
της ζωής του, συνεχίζοντας τον αγώνα για να γίνει ο
λαός νοικοκύρης στον τόπο του.

Καλό σου ταξίδι σύντροφε Παναγιώτη!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Καλό σου ταξίδι σύντροφε  

αποχαιρετισμοί






